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اجلــزء الثالث: اإلجابات النموذجية

)جـ( 
الزراعة ىف مصرِ ىف أثن�اء الزراعة ىف مصر ىف العصر العثماىن 

االحتالل الربيطاىن 
· كانــت األرض الزراعية ملًكا للدولة 

ممثلة ىف السلطان العثماىن. 
· طبقت الدولــة العثمانيــ�ة ىف الزراعة: 
يقــوم  بموجبــه  وكان  النتفــاع  حــق 
الفالحــون بزراعــة األرض عــن طريــق 
تكليف، وكان ل حيق لهم التصرف فيها.

نظام اللــزتام: تم تطبيقه مع ضعف 
الدولــة العثمانيــ�ة ىف منتصف القرن 

السابع عشر امليالدى. 
· تدهــورت الزراعة املصريــة وأحوال 

املجتمع الريفى ىف عهد العثمانين. 

الحتــــــالل  سلطــــات  فرضــت 
املصالح  ختدم  اقتصادية  سياســة 
الربيطانيــــــة، حيــث قـــــاموا بـــ: 
التوســع ىف زراعــة القطــن لتوفــري 
المــادة اخلــام الالزمــة للمصانــع 

الربيطاني�ة. 

2- اخلديو إسماعيل.  ٣-  )  ا  ( 1- سعيد باشا. 
4- عبدهللا النديم. ٣- جالديران. 

)ب( 1-  هــى رفض الشــعب لالحتالل ومظاهــره ودفاعه عــن البالد 
بمختلف الوسائل.

2-  هو اتفاق عقد بن إجنلرتا وفرنســا ىف منح فرنسا حكم مراكش 
مقابل منح حكم مصر إلجنلرتا.

)جـ( 1- بسبب تصدى أحمد عراىب لإلجنلزي ىف كفر الدوار.
2-بسبب إصدار السلطان العثماىن منشوًرا بإعالن عصيان عراىب، 
مما أدى إىل إضعاف الروح املعنويــة للمقاتلن وعدم تكافؤ القوة 

العسكرية بن قوات الحتالل الربيطاىن والقوات املصرية.

إجابات بعض امتحانات المحافظات

للفصل الدراسى األول لعام 2022 م

1-  إجابة محافظة القاهرة 
أوًل: الجغرافيا: 

إجابة السؤال األول:
٣- احلاجز  الكبري. 2- دارلنج.  )  ا  ( 1- الهندى. 

           4- البحر املتوسط.
٣- بت�اجوني�ا. 2- إفريقيا.  )ب( 1- الهندوراس. 

    4- املتقدمة.
)جـ( 1-  بسبب اختالطهم بساللت أخرى ىف أثن�اء الفتوحات والهجرات 

على مر التاريخ.
2- بسبب ارتفاعها عن قمم اجلبال.

٣- بسبب تمزي سواحل قارة أوربا بالتعرج وكرثة اجلزر.
4- لغزارة األمطار صيًفا بها ووقوعها ضمن نطاق اإلقليم املناىخ املوسىم. 

إجابة السؤال الثاىن:
2- )صواب(. )  ا  ( 1- )خطأ( باريس ولندن. 
4- )صواب(.           ٣- )خطأ( شبه جزيرة البلقان. 

)ب(  حيث: - يرتكز الســكان حول الســهول الفيضيــة ىف آســيا مثل: 
الياجنتىس ىف الصن واجلاجن ىف الهند، كذلك يرتكزون ىف اجلزر  ذات 

الرتبة اجليدة، مثل جزيرة جاوة وجزر اليابان.
-  يقل عدد السكان ىف املناطق الشمالية ىف سهول سيبرييا بسبب 
برودة اجلو الشــديدة وىف املناطق اجلبلية بسبب وعورة السطح، 

وىف املناطق الصحراوية مثل شبه اجلزيرة العربي�ة.

)جـ( 1-  بسبب انتشار األمية والفقر ىف معظم دولها – العتماد على الزراعة 
البدائي�ة والرعى – انتشــار بعض العادات والتقاليد الســلبي�ة مثل 

الرغبة ىف إجناب أكرب عدد من األبن�اء والزواج املبكر لإلناث.
2- الهجرة الىت تتم من خالل وسائل غري قانوني�ة.

٣-  التوســع ىف النشــاط الصناعــى والتعديــىن – الهتمــام بالتعليم 
الصناعى إلنشــاء كوادر فني�ة مصرية ىف املستقبل – تقليل عملية 

تصدير املواد اخلام.
ثانًي�ا: التاريخ:

إجابة السؤال الثالث: 
2- الريداني�ة. )  ا  ( 1- اإلسماعيلية. 

4- خورشيد باشا.    ٣- محمد عبي�د. 
)ب(

ثورة القاهرة الثاني�ةثورة القاهرة األوىلوجه املقارنة
ىح بولق.األزهر الشريف.مقر الثورة

النت�اجئ

-  إعدام الكثري من األهاىل. 
-  فرض الغرامات المالية 

على التجار والعلماء. 
-  شروع القوات الفرنسية ىف 

حتصن مدين�ة القاهرة.

- تدمري كليرب لىح بولق. 
-  اشتد كليرب ىف فرض املزيد 
وصـــــادر  الضرائــــب  من 

األموال.

)جـ(  حيث إنهم لم يثبتوا كفاءتهم ىف حكم البالد – دهمتهم املوجة الغربي�ة 
ىف الوقت الذى لم يتملك أى منهم الكفاءة على مواجهتها، فانفلت 
زمــام األمــور من أيديهــم – تأرجحوا بن إبداء مظاهر امليل لكل من 
فرنسا وبريطاني�ا والدولة العثماني�ة، وكان ذلك على حساب مصر 

واستقاللها.
إجابة السؤال الرابع:

)  ا  ( 1- أصبح الفالحون لهم احلق ىف توريث األراىض الزراعية.
           2-  حيث أدت سياسته القتصادية إىل تدهور واختفاء قًوى اجتماعية 
وظهــور قــًوى اجتماعية أخرى كما يلــى:  انتهــاء نفوذ املماليك 
كهيئ�ة حاكمة وحل محلها أســرة محمد على وبعض العناصر 
الرتكية – تضاؤل نفوذ علماء األزهر والقيادات الشــعبي�ة وظهور 
طبقة األعيان وطبقة عمال الصناعة واستمرت طوائف احلرف 
كوســطاء للحكومة – تدهور طبقة التجار وظهور البدو كقوة 

اجتماعية مستقرة.
٣-  أدى إىل تدهور احلياة الثقافية والفكريــة ىف مصر؛ حيث لم يعد 

هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضية أو الطبيعية.
4-  حترك القوات الربيطاني�ة إىل منطقة قناة السويس لدخول مصر 

من جهتها الشرقية.
)ب(  التفاق الودى 1٩04: اتفاق عقد بن إجنلرتا وفرنســا عام 1٩04 م نص 
على انفراد إجنلرتا حبكم مصر مقابل انفراد فرنســا حبكم مراكش 

ا(. )املغرب حاليًّ
احلماية الربيطاني�ة : هى خضوع مصر املطلق لالحتالل الربيطاىن. 

الحتالل:  هو الستي�الء على أرض الغري بالقوة.  
الفرمان : أمر سلطاىن من قبل سلطان الدولة العثماني�ة واجب النفاذ.

2- محمد فريد. )جـ( 1- سعد زغلول. 
4- أحمد عراىب.    ٣- مصطفى النحاس. 
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2- إجابة محافظة الجيزة 
إجابة السؤال األول:أوًل: الجغرافيا: 

2- مدار اجلدى. )  ا  ( 1- الهادى. 
4- تسماني�ا.    ٣- احلاجز الكبري. 

2- الدول اجلزرية. )ب( 1- املوقع اجلغراىف. 
4- حبر الرمال العظيم.    ٣- حوض النهر. 

)جـ( 1-  إقليــم البحر املتوســط: حار جاف صيًفــا دائف ممطر شــتاًء، بينما 
اإلقليــم الصيــىن حرارتــه مرتفعــة صيًفــا منخفضة شــتاًء ممطر 

طوال العام وتزداد أمطاره صيًفا.
2-  تنتشر الساللة الزجنية قرب دائرة الستواء، بينما تنتشر الساللة 

القوقازية حول حوض البحر املتوسط )الدول العربي�ة(. 
إجابة السؤال الثاىن: 

2- الستوائي�ة. )  ا  ( 1- الكاريىب. 
4- الرنة.     ٣- جنوب. 

)ب( 1- آسيا.   
2-  حيث: - يرتكز السكان حول السهول الفيضية ىف آســيا مثل: 
الياجنتــىس ىف الصن واجلاجن ىف الهند، كذلك يرتكــزون ىف اجلزر 

ذات الرتبة اجليدة مثل: جزيرة جاوة وجزر اليابان. 
- يقل عدد السكان ىف املناطق الشمالية ىف سهول سيبرييا بسبب 
برودة اجلو الشــديدة وىف املناطق اجلبلية بســبب وعورة السطح 

وىف املناطق الصحراوية مثل شبه اجلزيرة العربي�ة. 
)جـ( 1- ترتفع نسبة األمية ىف الدول النامية.

2-  حيــث يوجد بعــض املناطق الــىت حترم املــرأة من التعليــم حفاًظا 
عليهــا، أو بســبب املعتقدات اخلطأ – كذلك يوجــد ىف بعض 

املناطق تفضيل الزواج املبكر لإلناث.
٣-  ألصبحت من القارات ذات الدخل القتصادى املرتفع، وبالتاىل 

يزيد نصيب الفرد من الدخل القوىم.
ثانًي�ا: التاريخ:

إجابة السؤال الثالث:
2- البدو. )  ا  ( 1- الريداني�ة. 

4- األزمة المالية.    ٣- اإلسماعيلية. 
)ب( 1- طريق رأس الرجاء الصالح.

            2- تعرض دولة املماليك ألزمات مالية وتدهور  اقتصادى.
)جـ( 1-  حيث قاموا بـ:

–  إنشــاء املجمع العلىم املصرى – تأليف كتاب وصف مصر –    
اكتشاف حجر رشيد عام 17٩٩ م.

2-  حيــث أصــدر الالحئــة الســعيدية ىف أغســطس 18٥8 م – اهتم 
بتطهري ترعة املحمودية لتفى حباجة الرى والزراعة.

٣-  حيــث قامــوا بـــ: التوســع ىف زراعــة القطــن – محاربــة الصناعة 
املصريــة بتســويق املنتجــات الربيطانيــ�ة واألجنبي�ة ىف الســوق 

املصرية.
إجابة السؤال الرابع: 

2- اخلديو إسماعيل. )  ا  ( 1- على بك الكبري. 
4- مصطفى النحاس.    ٣- سعد زغلول.  

)ب( 1- محمد على.
2-  حيث أســس ترسانة ىف بولق ثم ىف اإلسكندرية لصناعة السفن، 
وزودهــا جبميع أنواع األســلحة – أعد أماكــن لتعليــم وتدريب 

البحارة واجلنود.
)جـ( 1- إصداره منشوًرا بإعالن عصيان عراىب.

2-  بسبب استغالل مصطفى كامل حادثة دنشواى وقام بالتن�ديد 
بالحتالل الربيطاىن وسياسته القمعية، مما أدى لستقالة اللورد 

كرومر. 
٣-  أدى إىل الصدام بينهما ىف يوم 2٥ ين�اير 1٩٥2 م واستشهاد الكثري 

من الشرطة املصرية.
3- إجابة محافظة اإلسكندرية 

أوًل: الجغرافيا:
إجابة السؤال األول:

2- الربازيل. )  ا  ( 1- الكاريىب. 
4- املسيسىب.           ٣- املخروطية. 

)ب( 1-  بســبب الهتمام بالتعليم ىف مراحله املختلفــة، وجهود الدولة ىف 
مجالت محو األمية وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

2- بسبب ارتفاعها عن قمم اجلبال.
٣- ألن اإلنسان استقر ىف بيئ�اته املختلفة، وبدأ يت�أثر بها ويؤثر فيها.

4- بسبب ارتفاع السطح بهما واعتدال املناخ.
2- الصيىن. )جـ( 1- القطىب. 

4- الربانس. ٣- احلبشة. 
إجابة السؤال الثاىن: 

2- املوسىم. )  ا  ( 1- جاوة.  
4- الهندوراس.    ٣- آسيا. 

)ب( 1-  حصر للســكان من حيث العدد والنوع والتعليم ومكان اإلقامة 
واحلالة الجتماعية والنشاط القتصادى.

2- بسبب اختالف معدلت املواليد والوفيات. 
٣-  مــن دول ذات الدخــل القتصــادى املرتفــع – ألنهــا تعتمد على 

استخراج البرتول وتصديره إىل اخلارج وتصنيع مشتقاته. 
)جـ(  

الساللة النقيةاإلقليم النب�اىتالقارة املنطقة 

شمال كندا
أمريكا 

الشمالية

اإلقليــم منــاخ التن�درا حيث 
عــن  عبــارة  نب�اتــات  تنمــو 
ىف  ســريعة  تنمــو  طحالــب 

فصل ذوبان اجلليد.

اإلســكيمو من أقسام 
الساللة املغولية.

حوض 
الكونغو

إفريقيا

إقليم الستواىئ وشبه 
الستواىئ: تنمو بها غابات 

استوائي�ة تتمزي بكثافة 
أشجارها وتشابكها ومن 

أهمها الماهوجىن واملطاط.

الساللة الزجنية قصار 
القامة ويعرفون 

بسكان حوض الكونغو 
وصحراء كلهارى ولم 
خيتلطوا بغريهم من 

الساللت.

ثانًي�ا: التاريخ:
إجابة السؤال الثالث: 
2- القوة العسكرية. )  ا  ( 1- أحمد باشا اجلزار. 

٥- على بك الكبري. 4- عمر مكرم.     ٣- سعيد باشا. 
)ب( 1-  هزيمة احلملة ىف رشــيد وحمــاد – جالء احلملة عــن مصر مقابل 
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اإلفراج عن األسرى – دخول محمد على اإلسكندرية منتصًرا. 
2- أدى إىل استقالة اللورد كرومر. 

٣-  أدى إىل تدخل احلكومتن الربيطاني�ة والفرنســية والضغط على 
الســلطان العثماىن، فأصدر فرماًنا بعزل اخلديو إســماعيل وتوىل 

ابن�ه توفيق ىف يونيو 187٩م. 
4-  أدى إىل اجتيــ�اح الســفن الربيطاني�ة قناة الســويس حىت وصلت 
إىل اإلسماعيلية واحتاللها واختذها قاعدة لتقدمهم داخل البالد. 

)جـ(  لــم يمتد النفوذ املصرى إىل جنوب الســودان – لم يتم إنشــاء مدين�ة 
اخلرطوم – لم يتم اكتشاف منابع نهر الني�ل.

إجابة السؤال الرابع: 
2- )صواب(. )  ا  ( 1- )خطأ(.  
4- )صواب(. ٣- )خطأ(. 

قــوى  واختفــاء  تدهــور  إىل  القتصاديــة  سياســته  أدت  )ب( 1-  حيــث 
اجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى كما يلــى : ) انتهاء نفوذ 
املماليك كهيئ�ة حاكمة وحل محلها أســرة محمــد على وبعض 
العناصر الرتكية – تضاؤل نفوذ علماء األزهر والقيادات الشعبي�ة 
وظهور طبقة األعيان وطبقة عمال الصناعة، واستمرت طوائف 
احلرف كوســطاء للحكومة – تدهور طبقة التجار وظهور البدو 

كقوة اجتماعية مستقرة. 
2-  قــام بـ: ) إعادة نظــام املراقبة الثن�ائي�ة – رفض الالحئة األساســية 
ملجلس النواب – وضع نفسه حتت حماية إجنلرتا وفرنسا بإسناد 

الوزارة لرياض باشا.
٣-  حيث تمسك املصريون حبقهم ىف احلرية واختي�ار حاكمهم بعد 

خروج احلملة الفرنسية. 
4-  حيث إنهم لم يثبتوا كفاءتهم ىف حكــم البــالد – دهمتهم املوجة 
الغربي�ة ىف الوقت الذى لم يتملك أى منهم الكفاءة على مواجهتها 
فانفلت زمام األمور مــن أيديهم – تأرجحوا بن أبداء مظاهر امليل 
لكل من فرنسا وبريطاني�ا والدولة العثماني�ة، وكان ذلك على 

حساب مصر واستقاللها.
)جـ( 1-  حيث فشلت املفاوضات ىف التوصل إىل أى نت�اجئ تم استقالة عدىل 
يكن – رفض رجال السياســة تشــكيل حكومة خلًفا لعدىل يكن – 
تم القبض على سعد زغلول ونفيه للمرة الثاني�ة إىل جزيرة سيشل 

فتجددت الثورة مرة أخرى. 
2-  حيــث تفاوضت الــدول األوروبي�ة مــع محمد على مباشــرة دون 
الرجوع للســلطان العثماىن لوقف القتال ىف املــورة والذى أدى إىل 

توتر العالقات بن محمد على والسلطان العثماىن.  

4- محافظة القليوبية
أوًل: الجغرافيا:

إجابة السؤال األول:
٣- الربازيل  2- بت�اجوني�ا   )  ا  ( 1- اجلدى 

4- الستواىئ وشبه الستواىئ.
2- السهل األوروىب العظيم  )ب( 1- الدول اجلزرية  

)جـ( 1- ألنها من اجلزر ذات الرتبة اجليدة. 
2- بسبب تنوع األنشطة الىت يقوم بها السكان ىف كل دولة. 

إجابة السؤال الثاىن:
2- القوقازية  )  ا  ( 1- أمريكا الشمالية   

4- الصيف  ٣- مونرتيال  

1-  نتــج عن ذلك حتمــل هذه الــدول مزيانيــ�ة ضخمة من أجــل توفري  )ب(  
الغذاء وامللبس والرعاية الصحية والتعليم وغريها من اخلدمات. 

2- أدى ذلك إىل إنشاء املوائن بها.    
2- املوسىم  1- الستواىئ وشبه الستواىئ   )جـ(  

٣- املعتدل شرق القارات )الصيىن(    
4- املعتدل البارد شرق القارات )اللورانىس(    

ثانًي�ا: التاريخ: 
إجابة السؤال الثالث:

2- البحرية   )  ا  (  1- الشام   
4- راغب باشا   ٣- محمد سعيد باشا    

)ب( 1-  حيث تمسك املصريون حبقهم ىف احلرية واختي�ار حاكمهم بعد 
خروج احلملة الفرنسية. 

2- وذلك عن طريق إمــداد الصناع باملــواد اخلام الالزمــة للصناعة –   
شراء املنتجات الصناعية. 

٣-  حيث طالب باجلالء الربيطاىن لني�ل الستقالل والدستور للقضاء   
على احلكم الفردى املطلق للخديوية ىف مصر. 

4- حيث أعطاه حق حل الربلمان والدعوة لنتخابات جديدة.   
)جـ( 1- سيطرة املماليك على مصر وإسقاط احلكم العثماىن. 

     2-  قــرار إجياىب ألن نظام اللزتام كان أســاس تدهور احلياة الزراعية ىف 
مصر 

إجابة السؤال الرابع:
2- عباس األول  )  ا  ( 1- محمد على  

4- امللك فؤاد    ٣- اخلديو توفيق 
)ب( 1- لكى تطمنئ على مصاحلها القتصادية ىف املنطقة. 

   2-  ألنها أدركت أن محمد على يمثل خطًرا على التــوازن الدوىل؛ مما 
يهدد مصاحلها. 

٣-  بســبب سياســة القرتاض الــىت اتبعها اخلديــو إســماعيل للوفاء   
بالزتاماتــه ومشــروعاته وافتت�اح قناة الســويس وعالقتــه بالدولة 
العثمانيــ�ة، كل ذلــك أدى إىل زيــادة التدخــل األجنىب ىف شــئون 
مصر المالية، والىت تمثلت ىف )املحاكم القنصلية – المتي�ازات 
األجنبي�ة– املحاكم املختلطة – بعثة كييف(، كذلك وجدت إدارات 
أخــرى زادت من تدخــل األجانب ىف شــئون مصر مثــل ) صندوق 
الديــن –  املراقبــة الثن�ائي�ة –  جلنة التحقيق األوروبي�ة (، كما أنه 
وجد وزيران أجنبي�ان ىف الوزارة املصرية؛ وزير بريطاىن للمالية ووزير 

فرنىس لألشغال.
4-  ألن شريف كان يرى تأجيلها لتجنب الصطدام بالدول األوربي�ة، 

مما أثار اجلدل بن شريف باشا ومجلس النواب. 
2- احلماية الربيطاني�ة  )جـ( 1- املقاومة  

5 – إجابة محافظة المنوفية

أوًل: الجغرافيا :
إجابة السؤال األول:

٣- الهندى 2- اجلدى  )  ا  ( 1- أرافورا 
4- الغربي�ة
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)ب( 1- حيث يسود املظهر الهضىب ىف كلتا القارتن.
2-  الهتمــام بإنشــاء املــدارس ىف القــرى والنجــوع لتســهيل عمليــة 

التعليم ألهل القرى – الهتمام حبمالت التوعية بأهمية التعليم.
2- قصار القامة )جـ( 1- الصيفية  

) د ( 1-   أشجار الزان تنمو ىف الغابات النفضية والىت تتصف بأنها تنفض 
أوراقها شتاء لشدة الربودة.

2-  حيث يقل السكان ىف املناطق الشمالية ألسرتاليا لوجود حشائش 
السافانا والغابات املوسمية.

إجابة السؤال الثاىن:
)  ا  ( 1- األمريكتن  2- البحر األحمر

4- وادى الني�ل ٣- املوقع الفلكى 
)ب( 1- فهى قارة متجمدة وغري مأهولة بالسكان.

2- بسبب تعرج سواحلها وكرثة اجلزر.
٣- ألن لكل ساللة بشرية صفاتها الوراثي�ة الىت تمزيها عن غريها.

4-  بســبب الهتمام بالتعليم ىف مراحلة املختلفــة، وجهود الدولة ىف 
مجالت محو األمية وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

)جـ(  1- جزيرة جاوة  2- قوة العمل
ثانًي�ا التاريخ :

إجابة السؤال الثالث:
٣- )خطأ( ازدهرت 2- صواب  )  ا  ( 1- صواب 

٥- صواب 4-صواب 
2- نوبار باشا )ب( 1- محمد بك األلفى 

٣- مصطفى النحاس
)جـ(  تم القبض على ســعد زغلول ونفيه للمرة الثاني�ة إىل جزيرة سيشــل، 

فتجددت الثورة مرة أخرى.
إجابة السؤال الرابع:

٣- إسماعيل 2- محمد على  )  ا  ( 1- القتصادية 
٥- محمد عبي�د 4-ريا ض 

)ب( 1-  حيث قامت بفتح أســواق ملصر ىف بــالد البحر األحمــر ودارفور ىف 
السودان واحلبشة وبالد شمال إفريقيا.

2-  حيث فشلت ىف محاولتها بقيادة فريزر عام 1807 م بسبب مقاومة 
أهاىل حماد والرشيد، ولكنها جنحت عام 1882 م بعد القضاء على 

الثورة العرابي�ة وقيامها باحتالل مصر.
٣- حيث أصبح احلكم ىف مصر بن سلطتن:

-  الســلطة الفعليــة : تتمثــل ىف املعتمــد الربيطاىن ممثل ســلطة 
الحتالل ىف مصر.

- ســلطة اخلديو : احنصرت ىف التصديق على قرارات سلطات 
الحتالل.

2- اجتماع دار املحكمة )جـ( 1- ثورة القاهرة األوىل 
4-عودة اجليش املصرى إىل السودان. ٣- وفاة مصطفى كامل 

6 - إجابة محافظة الغربية

أوًل: الجغرافيا:
إجابة السؤال األول:

)  ا  ( 1- املعتدل البارد شرق القارات.  2- اإلنديز.
٣- األطلنطى.  4- مدار السرطان.

)ب( 1- الهادى.  2- الصنوبر.
٣ ولية كاليفورني�ا.  4- األمزون.

)جـ( 1-  ألنهما متشــابهان ىف احلرارة صيًفا مع سقوط األمطار واجلفاف 
شتاًء.

2-  حيث الســاللة الزجنية القادمون عن طريق الهجرة اإلجبارية من 
إفريقيا – الســاللة القوقازية وهم الســكان البيض القادمون من 
أوربا – الســاللة املغولية وهم الهنود احلمر الذين يمثلون السكان 

األصلين.
إجابة السؤال الثاىن

)  ا  ( 1- )خطأ( إجنلرتا.  2- )خطأ( الفوجلا.
٣- )خطأ( ممطر طوال العام.

4-)خطأ( الوليات املتحدة األمريكية وكندا.
٦- )صواب( ٥- )صواب(  

)ب( 1-  حيث يرتكز الســكان ىف دول غرب ووســط أوربا حيث املدن 
الصناعية الضخمة مثل باريس ولندن – ويقل السكان ىف دول 

شرق أوربا؛ ألنها تعد أقل ىف درجة تقدمها.
2- السعودية : من الدول ذات الدخل القتصادى املرتفع.

الربازيل : من الدول ذات الدخل القتصادى األقل من املتوسط.
٣- أدى إىل ظهور عدة مشكالت، منها :

نقــص الغذاء – قلة نصيب الفرد مــن الدخل القوىم – اخنفاض 
مستوى املعيشــة – الهجرة غري الشرعية إىل الدول املتقدمة مثل 

دول أوربا.
ثانًي�ا: التاريخ:

إجابة السؤال الثالث:
)  ا  ( 1- الريداني�ة.

2- رضوخ السلطان العثماىن للزعامة الشعبي�ة عام 180٦ م.
4- جلنة التحقيق األوروبي�ة. ٣- العريش. 

٦- زيور باشا. ٥- التفاقيات الدولية. 
)ب( 1-  ألنهم اتبعوا حرب املناوشــات واملعارك املتفرقة الىت أنهكت قوة 

الفرنسين؛ نظًرا لطول الوادى.
2-  بسبب تفاوض محمد على مع القوى األوروبي�ة لتأمن انسحاب 
اجليــش املصرى مــن املورة – تصميم محمد علــى على النفصال 

والستقالل بمصر.
٣-  بهدف السيطرة على مياه الني�ل – التوسع ىف اجلنوب – منع جتارة 

الرقيق.
4-  بســبب اخلالف بن احلكومة املصريــة والربيطانيــ�ة إلصرار 
بريطاني�ا على أن تعلن مصر احلرب على دول املحور، وهو ما كانت 

ترفضه احلكومة املصرية.
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إجابة السؤال الرابع:
2- )خطأ( من النت�اجئ العلمية. )  ا  ( 1- )خطأ( ىف بولق. 

4-)صواب(. ٣- )خطأ( ىف عهد محمد على. 
٦- )صواب( ٥- )خطأ( على بك الكبري.  

)ب( 1- بسبب فرض الولة الضرائب.
2-  إسقاط حكومة رياض باشا املستب�دة – زيادة عدد اجليش إىل 18 

ألف جندى – تشكيل مجلس نواب على النسق األوروىب.
)جـ(  أعلن السلطان فؤاد نفسه ملًكا على مصر ىف مارس 1٩22 م – أعيدت 
وزارة اخلارجية املصرية – شكلت وزارة عبد اخلالق ثروت باشا جلنة 

من ثالثن عضًوا إلعداد الدستور الذى عرف بدستور 1٩2٣ م.

7- محافظة الدقهلية 

أوًل : الجغرافيا : 
2- املسيسيىب 1- )  ا  (  1- املعتدل البارد شرق القارات ) اللورانىس( 

4- املكسيك  ٣- روكى   
)ب( 1- بسبب تشابههم ىف األمطار الصيفية الغزيرة والشتاء اجلاف

2- حيث يقل السكان ىف سيبرييا وفنلندا بسبب شــدة الربودة 
بهما. 

٣- من اجليد الهتمــام بالتعليم وحتقيق مبدأ الفرص ىف التعليم 
و الــذى ينتــج عنه محو األميــة وتطوير عقول الشــباب والىت 

تساعد ىف حتقيق نمو البالد. 
2- جبال، أسرتاليا.  )جـ( 1- نهر، قارة إفريقيا. 

٣- سهول فيضية، آسيا. 
2-)  ا  ( 1- حيث إنه يوجد ىف :  إفريقيا : على سواحل دول املغرب العرىب 

آسيا : على سواحل الشام وتركيا.  -
أوربا على سواحلها املطلة على البحر املتوسط.   -

أمريكا الشمالية : غرب القارة بولية كاليفورني�ا.  -
أمريكا اجلنوبي�ة : على الساحل األوسط بشيلى.   -

أسرتاليا : ىف اجلنوب الغرىب للقارة.   -
2- حيــث توجد بها الســهول الســاحلية الىت تمتد على ســواحل 
البحر األحمر واملتوســط واملحيطات الهندى واألطلنطى، وبها 
سهول فيضية مثل سهول نهر الني�ل ونهر النيجر ونهر الكونغو – 
وسهول صحراوية رملية مثل سهل كلنشو وحبر الرمال العظيم 

وسهول صحراء كلهارى. 
٣- حيث ترتفع معدلت الوفيات ىف قارة إفريقيا بسبب انتشار 
األمراض، وتقل فيها معدلت الرعاية الصحية، بينما ترتفع ىف 

قارة أوربا بسبب زيادة عدد كبار السن. 
)ب( 1-  أصبحا يمثــالن أهمية كبرية ملصر حيث ينبع منهما روافد نهر 

الني�ل. 
2- أصبحوا من الساللت النقية املوجودة ىف الوقت احلاضر. 

٣- أدى إىل تنوع احلياة النب�اتي�ة ىف اإلقليم اجلبلى. 
2- حشائش اإلستبس )جـ( 1- الماهوجىن واملطاط 

ثانًي�ا : التاريخ 
٣- إمبابة  2- تسوية الديون  ٣-)  ا  ( 1- رياض باشا  

4-  بإلغاء دســتور 1٩2٣م ووضع دســتور 1٩٣0 والذى زاد فيه من 
سلطات امللك. 

)ب(  كان هــدف محمــد علــى مــن حروبــه ىف الشــام: النفصــال 
والستقالل بمصر عن الدولة العثماني�ة، وتوسيع نفوذه وحماية 
املجــال احليــوى املصرى، بينما كان هدف نابليون بونابرت ىف 
الشــام: القضاء على اجليش العثماىن ) احلملة الربية ( ىف الشام 

قبل أن يصل مصر.
)جـ(   1-  حيث ألغــت بريطاني�ا مجلس النواب الــذى تــم انتخابه عام 
1881م، وأنشأت مجالس صورية ل سلطة لها، وهى : مجلس 

شورى القوانن – اجلمعية العمومية – اجلمعية التشريعية. 
2- حيث كانت جميعها بســبب فرض الــولة الضرائب على 

املصرين. 
2- صواب  4-)  ا  ( 1- صواب  
4- صواب  ٣- خطأ  

)ب( 1-   بسبب حتول الطريق التجارى بن الشرق والغرب إىل طريق 
رأس الرجــاء الصالــح، ومنــح الدولــة العثماني�ة المتي�ازات 

األجنبي�ة للدول األوروبي�ة. 
2-  فتح أســواق ملصر ىف بــالد البحر األحمــر ودارفور ىف الســودان 

واحلبشة وبالد شمال إفريقيا. 
٣-  توقف حركة التجارة اخلارجية بالنســبة ملصر خاصة بعد 
انتصار األسطول اإلجنلزيى على األسطول الفرنىس ىف موقعة 

أىب قري البحرية. 
٣-األزمة المالية  2- عودة النحاس  )جـ( 1- الروح املعنوية  

8- محافظة كفر الشيخ 

أوًل : الجغرافيا : 
2- األلب  ٣- غرب أوربا      4- آسيا  1- )  ا  ( 1- البحر األسود  

2- أمريكا اجلنوبي�ة       ٣- املطاط )ب( 1- األورينكو  
٥- أقل من املتوسط  4- إسباني�ا 

)جـ( 1-  حيث انتقل عدد كبــري من الزنوج إىل األمريكتن بســبب 
تعرض عدد كبري منهم للهجرات اإلجبارية القسرية ضمن 
جتارة العبي�د الىت كانت ســائدة بالماىض للعمل بمزارع القطن 

وقصب السكر والتبغ الىت أنشأها األوربيون.
2- حيث تتشابه ىف سقوط األمطار طوال العام، ولكن خيتلف 
�ا؛ حيث تنمو غابات اإلقليم الصيىن، ومن أهم أشــجارها  نب�اتيًّ
الصفصاف والبلوط، وتنمو الغابات املخروطية ىف شمال شرق 

الصن، ومن أهم أشجارها الصنوبر والشربن. 
٣-  حيث تتواجد الساللة الزجنية قصرية القامة ىف غابات حوض 
الكونغو وصحراء كلهارى، وتتواجد شــعوب اإلسكيمو ) من 
الســاللة املغولية ( تعيش ىف صحراء التن�درا شــمال كندا، 
ويتواجد الهنود احلمر ىف األمريكتن خاصة ىف غابات وجبال 

أمريكا اجلنوبي�ة. 
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2- خطأ  2-)  ا  ( 1-صواب  
4- خطأ  ٣- خطأ  

)ب( 1-  يرتكز السكان ىف شرق أسرتاليا حيث املدن الكربى مثل سيدىن 
واملناطق الصناعية الكربى – ويرتكز السكان ىف اجلنوب 
الشرىق حيث األراىض الزراعية اخلصبة وىف سهول نهرى مرى 

ودارلنج. 
2-  بسبب اختالطهم بساللت أخرى أثن�اء الفتوحات والهجرات 

على مر التاريخ.
٣-  بسبب الهتمام بالتعليم ىف مراحلة املختلفة وجهود الدولة ىف 

مجالت محو األمية وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 
)جـ( 1- األرض الىت جيرى فيها النهر وأحد روافده أو تنحدر مياهه إليه 
2-  عــدد األفــراد ىف ســن العمل والقــادرون علــى العمــل والذين 

ا أو يبحثون عن العمل.  يعملون فعليًّ
٣-  دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان املنطقة وفًقا 

لفئات عمرية محددة. 
ثانًي�ا : التاريخ:

2- الصعيد ٣-)  ا  ( 1- ذى القادر  
4- حادثة قصر الني�ل  ٣- جلنة التحقيق األوربي�ة  

2- كولوني�ل سيف  )ب( 1- خورشيد باشا   
4- أحمد زيور باشا  ٣- اخلديو عباس حلىم الثاىن  

)جـ( 1-  ترتب على ذلك إثارة الــدول األوروبيــ�ة والىت رأت أنها تمثل 
خطًرا على التوازن الدوىل، مما يهدد مصاحلها، لذلك تدخلت 
ىف مفاوضات مع السلطان العثماىن لفرض ما تراه من شروط 

على محمد على والىت انتهت بمعاهدة لندن 1840م. 
2- أدت إىل ختلى فرنسا عن مصطفى كامل. 

2- األقاليم  4-)  ا  ( 1- على بك الكبري   
4- العرابين  ٣- عام واحد   

)ب( 1-  كان من نت�اج معركة أىب قري البحرية وقف حركــة التجارة 
اخلارجية بالنســبة ملصر خاصة ىف البحر املتوسط، لذلك قام 
قادة احلملة الفرنســية بالجتاه إىل فتح األسواق ىف بالد البحر 

األحمر ودارفور ىف السودان واحلبشة. 
2- -  بسبب الظروف الدولية )اقرتاب احلرب العاملية الثاني�ة( 
اضطرت بريطاني�ا لعقد معاهدة مع مصر لتخوفها من قيام 
ثــورة جديدة ىف الوقت الذى ســتخوض فيــه بريطاني�ا حرًبا 

عاملية جديدة.
-  بعــد معاهــدة 1٩٣٦م حتولــت العالقــة بــن مصــر وبريطانيــ�ا 
من عالقة احتالل إىل عالقة حتالف، ولكن بســبب الظروف 
واألحــداث الدولية املتمثلــة ىف انــدلع احلرب العامليــة الثاني�ة 
ســاءت العالقــة بــن مصــر وبريطانيــ�ا بســبب اخلــالف بن 
احلكومة املصرية وبريطاني�ا إلصرار األخرية على أن تعلن مصر 
احلرب على دول املحور، وهو ما كانت ترفضه احلكومة املصرية.
)جـ( 1-  الواىل – الديوان – حكام األقاليم ) املماليك ( – احلامية العسكرية. 
2-  قامــوا بثورة عام 1804م  ضد الواىل العثماىن واملماليك بســبب 

فرض الضرائب – عزل خورشيد باشا وتعين محمد على والًيا 
على مصر  - وقوف الزعامة الشــعبي�ة جبانب محمد على ضد 
السلطان العثماىن لتثبيت�ه ىف حكم مصر، ومنع فكرة نقل محمد 

على من ولية مصر – مقاومة حملة فريزر.
٣-  وضع دســتور للبالد – عدم استقالة عدىل يكن – عدم نفى 

سعد زغلول للمرة الثاني�ة. 
4-  جييب عنه الطالب ىف ضــوء ما درس من أهــم أعمال اخلديو 

إسماعيل ومظاهر التدخل األجنىب ىف عهده.  

9- محافظة البحيرة

أوًل : الجغرافيا : 
2- مدغشقر 1- )  ا  (  1-  الهادى  

4- إقليم البحر املتوسط  ٣- األبالش 
2- )خطأ( الساللة القوقازية  )ب( 1- صواب  

4- صواب  ٣- صواب  
)جـ( 1-  حيث ل توجد ســاللة أكرث ذكاء من ساللة أخرى أو أكرث منها 

قدرة على العمل واإلبداع. 
2-   أدى إىل ظهور عده مشــكالت منهــا : نقــص الغــذاء – قلة 
نصيب الفرد من الدخل القوىم – اخنفاض مستوى املعيشة 

– الهجرة غري الشرعية إىل الدول املتقدمة مثل دول أوربا. 
٣-   بسبب انتشــار األمية والفقر ىف معظم دولها – العتماد على 
الزراعة البدائي�ة والرعى – انتشــار بعض العادات والتقاليد 
الســلبي�ة مثل: الرغبة ىف إجناب أكرب عدد من األبن�اء، والزواج 

املبكر لإلناث.
4-   عــدد األفراد ىف ســن العمــل والقــادرون على العمــل والذين 

ا أو يبحثون عن العمل.  يعملون فعليًّ
٣- غرب أوربا  2- شبة جزيرة البلقان   2-)  ا  ( 1- اليابان 

2- الغابات املوسمية )ب( 1- الغابات الستوائي�ة  
4- الغابات املخروطية  ٣- غابات اإلقليم الصيىن  

)جـ( 1- بسبب تمزي سواحل أوربا باتساعها وتعرجها. 
2- لقرتاب جبال اإلنديز من املحيط الهادى.

٣- بسبب اختالف الرتفاع وتنوع كمية املطر.
4-  بســبب تعرض عدد كبري منهم للهجرات اإلجبارية القسرية 
ضمن جتارة العبي�د الىت كانت ســائدة بالماىض للعمل بمزارع 

القطن وقصب السكر والتبغ الىت أنشأها األوربيون.
٥- ألنها منطقة ذات موارد اقتصادية ضخمة. 

ثانًي�ا : التاريخ : 
٣- املحمودية  ٣-)  ا  ( 1- جالديران  2- الصعيد  

٥- سعد زغلول  4- نوبار باشا 
)ب( 1-   حيث قــام بالتعهــد للعلماء بــأن يبــ�ذل قصارى جهــده لرفع 
الضريب�ة عن الناس – اقرتح تعين خورشــيد باشــا والًيا على 

مصر والذى تم تعيين�ه من قبل السلطان العثماىن. 
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2-  حيث أغلق معظم املدارس – أغلق معظم املصانع الىت أنشأها 
محمــد علــى – تــم ختفيض حجــم اجليــش – عطلت أعمال 

الرتسانة البحرية. 
٣-   حيث أصدر منشوًرا بإعالن عصيان عراىب، مما أضعف الروع 

املعنوية للمقاتلن. 
)جـ( 1-  انتهاء دولة املماليك ىف مصر والشــام، وأصبحت مصر ولية 

عثماني�ة. 
2- ضم جزيرة كريت لولية مصر.

٣- السودان  2- القاهرة  4-)  ا  ( 1- الشرعية 
٥- مصطفى النحاس  4- املزياني�ة 

)ب( 1- لم يتم التعرف على التاريخ املصرى القديم. 
2-  لم تضعط احلكومتان الربيطاني�ة والفرنســية على الســلطان 
العثمــاىن بإصــدار فرمان خبلــع اخلديو إســماعيل وتــوىل ابن�ه 

توفيق.
)جـ( 1-  ألنها أســهمت ىف نمــو الوعى القــوىم، وتطورات إىل املطالبة 

بالدستور واحلكم الني�اىب. 
2-  حيــث جنح بت�أيي�د من الرأى العام ىف إجبار احلكومة على دعوة 
مجلس شــورى القوانن واجلمعية العمومية ملناقشــة طلب 
شركة قناة السويس بمد امتي�از قناة السويس أربعن عاًما 

مما أدى إىل رفض احلكومة املصرية لطلب الشركة.
٣-  ألن التفاوض معها يعىن التن�ازل عن التوكيالت الىت منحها 

الشعب املصرى للوفد املصرى بزعامة سعد زغلول. 

10- محافظة دمياط 

أوًل : الجغرافيا: 
2- الربازيل 1- )  ا  (  1- الهيماليا   

٣- املعتدل البارد شرق القارات ) اللورانىس( 4- القوقازية
)ب( 1- لقرتاب جبال اإلنديز من املحيط الهادى 

2- بسبب تمزي سواحل أوربا باتساعها وتعرجها
٣- ألنهما يتبعان إقليم البحر املتوسط 

4-  بســبب بعض املعتقدات اخلطأ الىت حترم املرأة من التعليم، 
كذلك تفضيل بعض املناطق الزواج املبكر لإلناث. 

2- جزيرة  )جـ( 1- نهر  
4- إفريقيا  ٣- أوربا  

2- السافانا  2-)  ا  ( 1-أورال 
4- آسيا  ٣- املخروطية  

)ب( 1-  أدى إىل اختــالط صفاتها الطبيعية، فال يوجد اآلن ما يعرف 
بالساللة النقية إل ىف بعض املجتمعات البدائي�ة املعزولة. 

2- أصبحت أكرث مناطق العالم ازدحاًما بالسكان. 

٣-   أدى إىل اخنفاض معدلت الوفيات ىف مصر إىل ٦.1 ىف األلف 
عام 2014م. 

)جـ( 1- األوقيانوسية وأوربا. 
2- ألن معظم بلدانها تعتمد على النشاط الزراعى. 

ـره إىل اخلارج  ٣-  ألنهــا تعتمــد علــى اســتخراج البــرتول وتصدـي
وتصنيع مشتقاته. 

ثانًي�ا : التاريخ : 
٣- نفارين 2- يافا  ٣-)  ا  ( 1- سليم األول  

٥- عابدين  4- سنة واحدة 
٦- اإلجنلزي وعباس حلىم الثاىن 

)ب( 1-  حيث كان من أهم أسباب ضعف املماليك هو نزاع املماليك 
فيما بينهم على السلطة وعدم الستقرار الداخلى. 

2-  بعــد خــروج احلملة الفرنســية مــن مصر اســتعادت الدولة 
العثماني�ة حكم البالد، ولكن قام الشــعب املصرى بالعديد 
من الثورات ضد العثمانين واملماليك كان من أهمها ثورة 
الشــعب املصرى عام 1804م بسبب فرض الولة الضرائب، 
كذلك قيام الشعب املصرى بثورة ضد خورشيد باشا وتولية 

محمد على بدًل منه ىف حكم مصر.
٣-  حيــث قاموا جبمع توكيالت للوفد املصرى ليكــون ممثاًل لهم 
ىف ســعيها لالســتقالل التــام عن الحتالل الربيطاىن – كما 
قامــوا بثــورة 1٩1٩ تعبــرًيا عــن رفضهــم لسياســة الحتــالل 
الربيطاىن– كما رفضــوا التعامل مــع جلنة ملــرن وقاطعوها 

وألنهم متمسكون بالتوكيالت الىت منحوها للوفد املصرى. 
)جـ( 1- 

املذكرة املشرتكة الثاني�ةاملذكرة املشرتكة األوىل

األسباب 

وفرنســا  إجنلــرتا  أرادت 
تقوية مركــز اخلديــو ىف 
مواجهة احلركة الوطني�ة. 

تدخلت بريطاني�ا وفرنســا مرة 
أمــام  ثانيــ�ة ملســاندة اخلديــو 
العسكرين، فأرســلتا قطًعا 
من أسطولهما إىل اإلسكندرية 
وأرســلتا املذكرة املشرتكة 

الثاني�ة ىف مايو 1882م. 

ما تضمنت�ه 

-  رغبة كل من إجنلرتا وفرنسا 
ىف حل مجلس النواب. 

ملوقـف  التـام  -  تأييــــدهما 
ضـد  ومسـاندته  اخلديـو 

. الوطنيـ�ة  احلركـة 

- إقالة وزارة البارودى. 
-  إبعاد عــراىب وزمالئــه خارج 

البالد. 
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25 ين�اير 1952محادث 4 فرباير 1942م

الظروف 
الىت أدت إىل 

وقوعها 

احلكومة  بن  اخلــالف 
إلصرار  وبريطاني�ا  املصرية 
تعلــن  أن  علــى  بريطانيــ�ا 
مصــر احلــرب علــى دول 
كانت  مــا  وهــو  املحــور، 
ترفضه احلكومة املصرية.

حاصرت القــوات الربيطاني�ة 
باإلســماعيلية  املحافظة  مبىن 
لزنع سالح جنود الشرطة، وقد 
التسليم  رفض جنود الشرطة 

لقوات الحتالل الربيطاىن. 

2- معركة أىب قري البحرية  4-)  ا  ( 1- حق النتفاع  
٥-احتالل  4- اخلديو إسماعيل   ٣- ترسانة بولق  

٦- املعتمد الربيطاىن ) اللورد كرومر( 
)ب( 1-  حيث كانت احلملة الفرنســية ســبًب�ا ىف إيقاظ الروح القومية 
لدى املصرين، حيث تمســك املصريــون حبقهــم ىف احلرية 

واختي�ار حاكمهم بعد خروج احلملة الفرنسية. 
2- لم يكن للفالح احلق ىف توريث األرض الزراعية. 

٣- جييب عنه الطالب ىف ضوء نب�ذ العنف و القضاء على العنصرية. 
)جـ( 1-   بســبب : إثقــال الفالحــن بالضرائــب املفروضة علــى األراىض 
الزراعية – شــدة تعسف وظلم امللزتمن ىف جمعهم للضرائب – 
عدم اهتمام الطبقة احلاكمة بتنظيم الرى أو إقامة السدود وحفر 

الرتع. 
2-  تعويض فرنســا عن فقدان مســتعمراتها – قطع الطريق بن 
إجنلرتا ومســتعمراتها ىف الهند – إنشــاء مســتعمرة فرنسية ىف 

الشرق تكون قاعدتها مصر. 
٣-  ألنه أدرك أن نهضــة مصر لن تتحقق إل من خــالل بن�اء دولة 

قوية تأخذ بأساليب املدين�ة احلديث�ة ىف الغرب. 
4-  حيــث حاولت إقنــاع الســلطان العثمــاىن بعزل محمــد على 
وتعيــن محمــد بك األلفــى أو أى وال عثماىن آخــر – وعندما 
فشــلت ىف خلع محمــد على عــن طريــق الســلطان العثماىن 
قامت بإرســال حملة عسكرية بقيادة فريزر خللعه من احلكم 

وتثبيت تابعها محمد بك األلفى اململوكى. 

11- محافظة الشرقية 

أوًل : الجغرافيا : 
2- اإلقليم املعتدل شرق القارات  1- )  ا  ( 1- الدكن 

4- الساللة القوقازية  ٣- صحراء كلهارى 
)ب( 1- ألنهما يقعان ىف نطاق اإلقليم املوسىم. 

2- بسبب زيادة عدد كبار السن. 
٣- لوجود املدن الكربى واملوارد القتصادية الضخمة. 

)جـ( 1- أدى إىل إنشاء املواىن بها. 
2- أدى إىل اختــالط صفاتهــا الطبيعية، فال يوجد اآلن ما يعرف 

بالساللة النقية إل ىف بعض املجتمعات البدائي�ة املعزولة.

٣- الديموجرافيا  2- اإلقليم اجلبلى   ) د ( 1- حوض النهر  
2-)  ا  ( 1-   زيادة عدد الســكان ىف قارة آسيا تؤدى إىل الهجرة غري الشرعية 

إىل دول أوربا. 
2-   حيــث إن الدول ذات الدخل القتصادى املرتفــع تعتمد على 
النشــاط الصناعــى، بينمــا الــدول ذات الدخــل القتصادى 

املنخفض تعتمد على النشاط الزراعى.  
٣- األردن  2- قزوين   )ب( 1- أسرتاليا  

)جـ( 1-   ســتتغري اخلصائــص املناخية به فيصبــح مناخه بارًدا شــتاء 
معتــدل صيًفــا، وتســقط بــه األمطــار طــوال العــام خاصــة 
الصيف وتنمــو به الغابات املخروطيــة، وتوجد به حيوانات 

ذات الفراء الكثيفة مثل الدب القطىب. 
2-   لــم تنتقــل الســاللة الزجنيــة إىل األمريكتــن أو إىل الــدول 

األوروبي�ة بالهجرات اإلجبارية القسرية. 
) د ( 1- ) خطأ( قارة أوربا              2- صواب              ٣- صواب 

ثانًي�ا : التاريخ : 
٣-)  ا  ( 1- )خطأ( لحنياز محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماىن

٣- صواب  2- صواب   
٥- صواب  4- خطأ ) مجلس شورى النواب( 

)ب( 1-   حيث رفضت إجنلــرتا اتفاقية العريش وطالبت باستســالم 
اجليش الفرنىس كأســرى حرب، وهو األمر الذى رفضه كليرب 

والذى أدى إىل بقائه ىف مصر.
2-   حيــث أدت سياســته القتصاديــة إىل تدهور واختفــاء قوى 
اجتماعية وظهور قوى اجتماعيــة أخرى كما يلى : انتهاء نفوذ 
املماليك كهيئ�ة حاكمة وحل محلها أســرة محمد على وبعض 
العناصر الرتكية – تضاؤل نفــوذ علمــاء األزهر والقيادات 
الشــعبي�ة وظهــور طبقــة األعيان وطبقــة عمــال الصناعة، 
واستمرت طوائف احلرب كوسطاء للحكومة – تدهور طبقة 

التجار وظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. 
٣-   حيث قام بـ : حرمان املماليك من تــوىل املناصب الرفيعة ىف 
الدولة مثل منصب شــيخ البلد – مطاردة املماليك ىف كل 

مكان – تدمري مذحبة القلعة الشهرية ىف مارس 1811م. 
)جـ( 1-   حيث أقام اخلديــو إســماعيل العديد من احلفالت لفتت�اح 
القناة ىف 17 نوفمرب 18٦٩م ودعا إليها ملوك أوربا، وأنفق بب�ذخ 

على هذه الحتفالت مما أدى إىل ازدياد حدة األزمة المالية. 
2-   حيــث بعد إصــدار فرمــان 180٦م بنقل محمد علــى إىل ولية 
ســالونيك ) بطلب من إجنلــرتا( وقفــت الزعامة الشــعبي�ة 
جبانــب محمد على، ممــا أدى إىل رضــوخ الســلطان العثماىن 
للزعامة الشــعبي�ة وختليه عن فكرة نقــل محمد علــى، مما 
أدى إىل قيام إجنلرتا بإرســال حملة عسكرية عام 1807م خللع 

محمد على وتثبيت محمد بك األلفى ىف حكم مصر. 
2- املحاكم املختلطة   4-  )  ا  ( 1- ذى القادر  

)ب( 1- بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 14٩8م. 
2- للنظر ىف املسألة املصرية. 

٣- بسبب وجود التحفظات الربيطاني�ة األربعة. 
2- اخلديو إسماعيل  )جـ( 1- ثورة القاهرة األوىل  
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٣- التفاق مع إجنلرتا 
) د ( 1-   اســتي�الئه علــى بالد الشــام ومصر وإســقاط دولة املماليك 

وهزيمة الصفوين. 
2-   اســتقالة عدىل يكن – رفض رجال السياسة تشكيل حكومة 
خلًفا لعدىل يكن – تم القبض على سعد زغلول ونفيه للمرة 
الثاني�ة إىل جزيرة سيشل فتجددت الثورة مرة أخرى – وقاطع 
الشــعب املصرى البضائع اإلجنلزيية، وهو ما اضطر احلكومة 

الربيطاني�ة لإلفراج عنه. 

12- محافظة اإلسماعيلية

أوًل: الجغرافيا : 
 4 -2 1- )  ا  ( 1- ٦ 

٣- إقليم املعتدل شرق القارات ) الصيىن(
1 -٥  ٣ -4

)ب( 1- ألنها تتمزي جبوده الرتبة الصاحلة للزراعة. 
2- بسبب كثافة الغابات الستوائي�ة. 

٣- بسبب زيادة عدد املواليد وقلة الوفيات. 
)جـ( 1-   أدى إىل ظهور عدة مشكالت منها : نقص الغذاء – قلة نصيب 
الفرد من الدخل القوىم – اخنفاض مستوى املعيشة – الهجرة 

غري الشرعية إىل الدول املتقدمة مثل دول أوربا 
2-  نتــج عن ذلك حتمــل هــذه الــدول مزيانيــ�ة ضخمة مــن أجل 
توفري الغــذاء وامللبس والرعاية الصحيــة والتعليم وغريها من 

اخلدمات. 
٣- صواب 4- خطأ  2- خطأ   2-)  ا  ( 1-صواب  

٦- خطأ  ٥- خطأ  
)ب( 1- مجموعة بشرية تتشابه ىف صفاتها اجلسمية اخلارجية. 

 -2

الساللة القوقازيةالساللة الزجنية

الشكل 
اخلارىج 

البشــرة الداكنة – الشــعر 
األجعد – األنف العريض – 

الشفاه الغليظة.

البشرة البيضاء الوردية – الشعر 
املتموج – الشفاه الرفيعة.

األقسام

البانتو – البوشمن والهتنتوت 
– النيليون احلاميون – الزنوج 

السودانيون – األقزام

سكان حوض البحر املتوسط 
) العرب – جنوب أوربا( 

 املجموعة األلبي�ة
)دول غرب ووسط أوربا( 

 املجموعة النوردية
)دول شمال أوربا( 

٣- جييب الطالب ىف ضوء وضع حلول ألسباب الزيادة السكاني�ة ىف مصر.
ثانًي�ا : التاريخ: 

2- استجابة ألوامر السلطان  ٣-)  ا  ( 1- املستعمرات  
٣- املحاكم القنصلية  4- معاهدة 1٩٣٦م 

)ب( 1-  حيث قــام بالنضمــام إىل العلماء واملشــاخي واختلــط باألهاىل 
الســاخطن – التعهــد للعلماء بأن يب�ذل قصــارى جهده لرفع 
الضريب�ة عن الناس – اقرتاح تعين خورشــيد باشــا والًيا على 

مصر، والذى تم تعيين�ه من قبل السلطان العثماىن.
2-  حيــث قــام بإعــادة نظــام املراقبــة الثن�ائيــ�ة – رفــض الالحئة 
األساســية )الدســتور( ملجلس النواب – وضع نفســه حتت 
حماية إجنلرتا وفرنسا بإسناد الوزارة إىل رياض باشا ) املعروف 

بميوله لألجانب(. 
)جـ( 1-   من أسباب تدهور أحوال الزراعة ىف مصر حتت احلكم العثماىن 

شدة تعسف وظلم امللزتمن ىف جمعهم للضرائب.
2-   حيــث جنــح محمــد فريــد بت�أييــ�د مــن الــرأى العــام ىف إجبار 
احلكومة على دعــوة مجلــس شــورى القوانــن واجلمعية 
العمومية ملناقشة طلب شركة قناة السويس بمد امتي�از قناة 
الســويس أربعن عاًما، مما أدى إىل رفض احلكومة املصرية 

لطلب الشركة.
2- طوائف احلرف 4-  )  ا  ( 1- ألزمات اقتصادية متت�الية 
4- دستور 1٩2٣م  ٣- الالحئة السعيدية 

)ب( 1-   دراســة شــق قناة تربــط بــن البحريــن األحمر واملتوســط – 
إنشاء املجمع العلىم املصرى – تأليف كتاب وصف مصر– 

اكتشاف حجر رشيد. 
2-   أنها امتدت من القاهرة إىل كافة املدن واألقاليم – وكانت ثورة 

شعبي�ة شاملة بمشاركة جميع طوائف الشعب املصرى. 
٣-)  ا  ( 1- جييب عنه الطالب ىف ضوء سياسة محمد على الصناعية. 
)ب(  جييب عنه الطالب ىف ضوء ما درس بشأن أسباب فشل 

الثورة العرابي�ة. 

13- محافظة السويس 

أوًل : الجغرافيا : 
2- األطلنطى 1-)  ا  ( 1- األسرتاىل الكبري  

4- اإلنديز ٣- التن�درا  
٣- قوة العمل  2- اإلقليم املناىخ  )ب( 1- الدولة اجلزرية 

)جـ( 1- بسبب ارتفاعها عن قمم اجلبال 
2- ألنها تتمزي بالتساع والتعرج والذى أدى إىل كرثة املوائن بها. 

٣-  بسبب تعرض عدد كبري منهم للهجرات اإلجبارية القسرية 
ضمن جتارة العبي�د الىت كانت ســائدة بالماىض للعمل بمزارع 

القطن وقصب السكر والتبغ الىت أنشأها األوروبيون. 
٣- أوغندا  2- أمريكا الشمالية  2-)  ا  ( 1-اإلقليم الصيىن 

)ب( 1- أصبحت قارة متجمدة وغري مأهولة بالسكان 
2-   أدى إىل ظهور عده مشكالت منها : نقص الغذاء – قلة نصيب 
الفــرد مــن الدخــل القــوىم – اخنفــاض مســتوى املعيشــة– 

الهجرة غري الشرعية إىل الدول املتقدمة مثل دول أوربا.  
٣- أصبحوا من الدول ذات الرعاية الطبي�ة الفائقة. 

)جـ( 1- يفصل قارة آسيا عن قارة أوربا جبال أورال.
2-  تنمو حشائش اإلستبس ضمن إقليم البحر املتوسط. 



اجلــزء الثالث: اإلجابات النموذجية
46

٣-   تعتــرب دول اخلليــج العرىب مــن الدول ذات دخــل اقتصادى 
مرتفع. 

4-  يرتكز سكان قارة أوربا بدرجة أقل ىف دول الشــرق عن دول 
الغرب. 

ثانًي�ا : التاريخ : 
٣-)  ا  ( 1-  بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 14٩8م – 
حتطيم األسطول اململوكى عام 1٥0٩م ىف معركة ديو البحرية– 

األزمات السياسية الىت تعرضت لها دولة املماليك.
2-  بسبب استبســال أهاىل عكا ىف الدفاع عن مدينتهم بقيادة 
أحمد باشــا اجلزار وبمســاعدة األســطول اإلجنلــزيى لهم من 
البحر الــذى أمدهم باملؤن والذخائر، واســتطاعوا منع نابليون 

من دخول عكا.
٣- ألنه رأى أنهم مصدر للقلق والفوىض. 
2- محمد سعيد باشا  )ب( 1- كليرب 

4- كريزون  ٣- محمد فريد 
٣- محمد على  2- سعد زغلول   )جـ( 1- فريزر 

4-)  ا  ( 1-  ترتب على ذلك : القضاء على آمال فرنســا ىف الســيطرة على 
سواحل البحر املتوسط – حرمان احلملة ىف مصر من إمدادات 
فرنسا لها – شــعور اجلنود الفرنسين بأنهم محاصرون داخل 

مصر – توقف حركة التجارة اخلارجية بالنسبة ملصر .
2-  تقديم عراىب وزمالئه شــكوى إىل مجلس الوزراء طالبوا فيها 
بإقالــة عثمــان رفقــى ناظــر اجلهاديــة ) حادثة قصــر الني�ل ( 
والــذى دفــع اخلديــو توفيــق إىل الســتجابة ملطالبهــم وعزل 

عثمان رفقى وعن بدًل منه محمود ساىم البارودى.
٣-  قيــام الشــعب املصــرى بالعديد مــن املظاهــرات للمطالبة 
بإلغائه، مما دفع امللك فؤاد إىل الرضوخ ملطالب األمة وإعادة 

دستور 1٩2٣م. 
2- بالد اليونان )ب( 1- شرباخيت   

4- مونرتو ٣- إسماعيل   
)جـ( 1-  استمرار جناح حركة على بك الكبري – استقالل مصر عن 

الدولة العثماني�ة. 
2- لم يتم التعرف على تاريخ مصر القديم.

٣-   لم تتخل فرنســا عن احلركة الوطنيــ�ة املصريــة املتمثلة ىف 
مصطفى كامل آنذاك. 

14- محافظة شمال سيناء 

أوًل : الجغرافيا : 
2- الهندى 1-)  ا  ( 1- سيدىن  

4- املوسىم  ٣- احلاجز الكبري  
)ب( 1- بسبب ارتفاعها عن قمم اجلبال.

2- بسبب زيادة عدد كبار السن. 
٣- ألن بها أكرب دول العالم سكاًنا ) الصن والهند(. 

٣- الديموجرافيا  2- حوض النهر   )جـ( 1- اإلقليم املناىخ 

2-)  ا  ( 1-

إقليم البحر املتوسط اإلقليم االستواىئ 
اخلصائص 

املناخية 
حرارة مرتفعــة وأمطار غزيرة 

طوال العام. 
حــار جــاف صيًفــا، ودائف ممطر 

شتاء.

اخلصائص 
النب�اتي�ة 

تتمــزي  اســتوائي�ة  غابــات 
بكثافة أشجارها وتشابكها، 
الماهوجــىن   : أهمهــا  ومــن 

واملطاط.

البحــــر املتـــــوسط  غابــات 
اخلضــرة  دائمــة  أشــجارها 
ومن أهمها ) أشجار الزيتون، 
حشائش اإلستبس، وتسىم 
حبشــائش الربارى بأمريكا 
الشمالية، وتكمن أهميتها ىف 

أنها تستغل كمراع طبيعية 

)ب(  زيــادة دخــل الفــرد مــن الدخــل القوىم – عدم وجود مشــكلة 
سكاني�ة. 

2- )خطأ( حبر قزوين )جـ ( 1- )صواب( 
٣- )خطأ( جنوب إفريقيا 

) د ( 1- أصبحت قارة متجمدة وغري مأهولة بالسكان
2-  نتــج عن ذلك حتمل هــذه الدول مزيانيــ�ة ضخمة مــن أجل توفري 
الغذاء وامللبس والرعاية الصحية والتعليم وغريها من اخلدمات.

ثانًي�ا : التاريخ : 
2- احلملة الفرنسية ٣-)  ا  ( 1- العثماني�ة   

4- البارودى باشا  ٣- مجلس شورى النواب  
)ب( 1-  ترتب على ذلك : القضاء على آمال فرنســا ىف السيطرة على 
سواحل البحر املتوسط – حرمان احلملة ىف مصر من إمدادات 
فرنســا لها – شعور اجلنود الفرنسين بأنهم محاصرون داخل 

مصر – توقف حركة التجارة اخلارجية بالنسبة ملصر.
2-   إعدام الكثري من األهاىل والثوار – فرض الغرامات المالية على 
التجار والعلماء – شــروع القوات الفرنسية ىف حتصن مدين�ة 

القاهرة. 
٣- ظهرت طبقة من كبار املالك واألعيان اســتفادت من هذه 
السياسة – ارتبطت هذه الطبقة ونموها القتصادى باستمرار 

الحتالل. 
4-  أصبح للفالحن احلق ىف توريث األرض الزراعية. 

)جـ( 1- محمد بك األلفى 2- اجليش 
4-)  ا  ( 1-   ليضمن الدخول ىف سوق التجارة الدولية منافًسا غريه من الدول. 

2- لتحقيق أهدافه وبن�اء الدولة احلديث�ة 
2- عبد هللا النديم )ب( 1- اخلديو إسماعيل 

4- امللك فؤاد  ٣- مصطفى كامل  
)جـ( 1-   حيث كان من هذه الشــروط : - تمنح احلكومة املصرية 
امتيــ�از: ● إنشــاء قناة الســويس ● حفــر ترعة امليــاه الصاحلة 
للمالحــة النيليــة  ● إنشــاء فرعن للرى والشــرب يســتمدان 
مياههما من ترعة اإلســماعيلية ● تفرض الشركة ما تشاء من 

رسوم على السفن الىت تمر ىف القناة أو الرتعة العذبة. 
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-  تتن�ازل احلكومة املصرية للشــركة مجاًنا عن جميع األراىض 
اململوكة لها واملطلوبة إلنشــاء القناة الماحلــة وترعة املياه 

العذبة.
يكون أربعة أخماس العمال من املصرين.   -

حتصل مصر مقابل األراىض والمتي�ازات املمنوحة للشــركة   -
على 1٥% من صاىف األرباح. 

اشرتط لصحة المتي�از أن يصدق عليه السلطان العثماىن.   -
2-  حيث إنها امتدت من القاهرة إىل كافة املدن واألقاليم – وكانت 
ثورة شعبي�ة شاملة بمشاركة جميع طوائف الشعب املصرى. 

15- محافظة الوادى الجديد 

أوًل : الجغرافيا : 
2- أطلس 1- )  ا  ( 1- القوقازية  

4- املدارى احلار  ٣- الهندى  
)ب( 1- بسبب الربودة الشديدة 

2-  حيث يسودها املظهر الهضىب فتشغل الهضبة الغربي�ة نصف 
مساحة القارة ويتمزي سطحها بالستواء. 

٣- حيث تنبع منهما روافد نهر الني�ل. 
)جـ( 1-   موقع املكان ســواء كان قارة أو دولة أو غريها بالنسبة لألماكن 

األخرى من حبار ومحيطات ودول مجاورة. 
2-  األرض الــىت جيــرى فيها النهر وأحــد روافده أو تنحــدر مياهه 

إليه. 
٣-  عــدد األفراد ىف ســن العمــل والقادريــن على العمــل والذين 

ا أو يبحثون عن العمل.  يعملون فعليًّ
٣- البحر املتوسط 2- الفوجلا  2-)  ا  ( 1-أورال 

٦- الصن  ٥- األورينوكو  4- املخروطية  
)ب( 1-   حيــث يقل الســكان ىف املناطــق الشــمالية البــاردة واملناطق 
الصحراوية، بينما يرتكز السكان ىف املناطق ذات املناخ املعتدل. 
2-  حيــث إن انتشــار  بعض العــادات والتقاليــد الســلبي�ة مثل 
الرغبة ىف إجناب أكرب عدد من األبن�اء والزواج املبكر لإلناث أدى 

إىل ارتفاع معدلت املواليد ىف إفريقيا. 
2- أمريكا اجلنوبي�ة  )جـ( 1- أمريكا الشمالية 

ثانًي�ا : التاريخ : 
٣- خطأ 2- صواب   ٣-)  ا  ( 1- صواب  

٥- صواب  4- خطأ 
)ب( 1-   انتهاء دولة املماليك ىف مصر والشــام – أصبحت مصر ولية 

عثماني�ة. 
2- فشل نابليون بونابرت ىف اقتحام املدين�ة 

٣-   أثارت انتصارات محمد على وازدياد نفوذه الدول األوروبي�ة 
وخباصــة بعــد انتصاراتــه ىف الشــام حيث أدركــت الدول 
األوروبي�ة أن محمد على يمثــل خطًرا على التوازن الدوىل مما 
هدد مصاحلها – تدخلت الدول األوروبي�ة ىف مفاوضات مع 
السلطان العثماىن لفرض ما تراه من شروط على محمد على 

والىت انتهت بمعاهدة عام 1840م. 
)جـ( 1- محمد سعيد باشا 2- مصطفى النحاس. 

٣- محمد على 2- عمر مكرم  4- )  ا  ( 1- اللزتام 
٥- جلنة التحقيق  4- أسوان 

)ب( 1- استقالة اللورد كرومر.
2-   إسقاط حكومة رياض باشا املستب�دة – تشكيل مجلس نواب 
على النسق األوروىب – زيادة عدد اجليش إىل 18 ألف جندى. 
٣-   عدم تكافؤ القوة العسكرية بن قوات الحتالل الربيطاىن 
والقــوات املصريــة – تواطؤ إدارة شــركة قناة الســويس 
األجنبيــ�ة مــع قيادة اجليــش الربيطــاىن – إصدار الســلطان 
العثمــاىن إعالًنــا بعصيان عــراىب – عدم إدراك قيــادة الثورة 
العرابي�ة ألهمية التعبئ�ه الشــعبي�ة ملساندة القوات املصرية 
ىف معاركها – ميول بعض عناصر القوات املصرية للخديو 
والربيطانيــن – الظــروف الدوليــة عام 1882م لم تكن ىف 

صالح احلركات الوطني�ة. 
)جـ(  لــم تســقط دولة املماليك – ولن تكــون الشــام تابعــة للدولة 

العثماني�ة. 

16- محافظة البحر األحمر 

أوًل : الجغرافيا : 
2- األمزون 1-)  ا  ( 1- الربانس   

٣- تسماني�ا   4- سيبرييا 
)ب( 1- الساللة   2- اإلقليم املناىخ

 ٣- الزيادة الطبيعية  4- قوة العمل 
)جـ( 1- لقرتاب جبال اإلنديز من املحيط الهادى. 

2- حسب ارتفاع السطح وكمية املطر. 
٣- األطلنطى  2- اإلسكيمو  2-)  ا  ( 1- حشائش السافانا 
٣- حبر قزوين  2- البحر املتوسط  )ب( 1- املرتفعة 

4- املزييت�ا 
٣- أوربا  2- إفريقيا   )جـ( 1- آسيا  

ثانًي�ا : التاريخ : 
2- عمر مكرم  ٣-)  ا  ( 1- محمد سعيد باشا 

4- محمد على  ٣- سعد زغلول   
)ب( 1- وصف مصر  2- طريق رأس الرجاء الصالح

4- رياض باشا  ٣- مونرتو 
)جـ( 1-   اتسام احلياة الثقافية والفكرية ىف مصر باجلمود والتخلف. 

2-   أدت إىل احلد من مساوئ املحاكم القنصلية – تدخل األجانب 
ىف ســلطة القضــاء التشــريعى – احنيــاز القضــاة األجانــب 

لألجانب. 
4-)  ا  ( 1- صواب  2- صواب
4- صواب   ٣- خطأ 

)ب( 1-   طالب بالدســتور – أســس احلزب الوطىن – طالب بإنشاء 
اجلامعة املصرية. 

2-  حيث قام بـ : تســويق جميع احلاصالت الزراعية بعد شرائها 
وجمعها ىف مخازن الدولة – البيع ىف اخلارج حلساب احلكومة 

املصرية. 
)جـ( 1-   رغبة سليم األول ىف توسيع ممتلكاته ىف الشــرق عن طريق 
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الســتي�الء علــى مصــر الــىت تمثل قلــب العالم اإلســالىم – 
إدراك السلطان سليم األول أن الصدام مع الدول األوربي�ة ىف 

ذلك الوقت محفوف باملخاطر.
2-  بسبب  األخطار الىت تهدد احلملة الفرنسية من كل جانب؛ 
حيث تن�اقص عدد جنود احلملة بســبب املعارك واحلروب 
الداخلية واخلارجية – إرســال الدولــة العثماني�ة حملة أخرى 
إىل العريش ودمياط – عودة املماليك للمقاومة – جتدد ثورات 

املصرين ىف الشرقية وامتدادها إىل وسط الدلتا وغربها. 
٣- 1- هو الستي�الء على أرض الغري بالقوة. 

2- أمر ســلطاىن مــن قبل ســلطان الدولــة العثماني�ة واجب 
النفاذ. 

17- محافظة مطروح 

أول: الجغرافيا : 
2- احلاجز الكبري 1-)  ا  ( 1- تيمور  

4- الساللة القوقازية  ٣- اإلقليم املعتدل شرق القارات 
2- جبال روكى )ب( 1- القارة القطبي�ة اجلنوبي�ة )أنت�اركتيكا( 

4- الديموجرافيا  ٣- الهجرة غري الشرعية 
)جـ( 1-  بسبب اختالف املوقع الفلكى واملوقع اجلغراىف والتضاريس. 
2- بسبب اختالطهم بساللت أخرى أثن�اء الفتوحات والهجرات 

على مر التاريخ. 
2-)  ا  ( 1-صواب   2- خطأ

4- صواب  ٣- صواب  
)ب( 1- اتسمت بشكل عام بالضيق 

2-  نتــج عن ذلك حتمــل هــذه الــدول مزيانيــ�ة ضخمة مــن أجل 
توفــري الغذاء وامللبس والرعاية الصحيــة والتعليم وغريها من 

اخلدمات.
)جـ(  - اإلقليم املوسىم : مناخ مدارى غزير املطر صيًفا، جاف شتاء 

-  اإلقليــم اللورانىس : بارد شــتاء معتدل صيًفا، تســقط فيه األمطار 
طوال العام خاصه ىف الصيف. 

ثانًي�ا : التاريخ : 
2- الشام  ٣-)  ا  ( 1- املصريون  

4- األعيان  ٣- البارودى  
2- بولق )ب( 1- اآلستانة 

4- تصريح 28 فرباير 1٩22م.  ٣- إجنلرتا  
)جـ( 1-  حيث تن�اقص عدد جنود احلملة بســبب املعارك واحلروب 
الداخليــة واخلارجية – إرســال الدولة العثمانيــ�ة حملة أخرى 
إىل العريش ودمياط – عودة املماليك للمقاومة – جتدد ثورات 

املصرين ىف الشرقية وامتدادها إىل وسط الدلتا وغربها. 
2-   وذلــك عــن طريــق : إمــداد الصنــاع باملــواد اخلــام الالزمــة 

للصناعة – شراء املنتجات الصناعية. 
2- عباس باشا األول 4-)  ا  ( 1- محمد على  

4- امللك فاروق  ٣- عباس حلىم الثاىن 

)ب( 1-  بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 14٩8م – 
حتطيم األسطول اململوكى عام 1٥0٩م ىف معركة ديو البحرية 

2- للحد من مساوئ املحاكم القنصلية 
)جـ( 1-   حيث أنشأ ترسانة ىف القلعة لتصنيع األسلحة – أنشأ القالع 

للدفاع عن البالد ىف اإلسكندرية ورشيد ودمياط 
2-   حيث عاد احليــش املصرى إىل الســودان واعرتفت بريطاني�ا باإلدارة 
املشرتكة مع مصر للسودان، وكان ذلك إحدى نت�اجئ معاهدة 1٩٣٦م.

18 – محافظة الفيوم 

أوًل: الجغرافيا : 
2- مدار اجلدى 1-)  ا  ( 1- جيانا  

4- الهادى  ٣- اإلقليم املعتدل شرق القارات 
٣- فئة صغار السن  2- اإلقليم اجلبلى  )ب( 1- أسرتاليا 
٣- اجلنوب الشرىق  2- مرى ودارلنج  )جـ( 1- املرتفع 

2- القوقازية 2-)  ا  ( 1- أوربا 
4- الهند والصن  ٣- التن�درا 

)ب( 1-  حيث يعيش بها حيوانات متعددة منها آكلة للعشب وأخرى 
آكلة للحوم. 

2- ألنها تتجمد ىف الشتاء. 
٣-  بسبب تعرض عدد كبري منهم للهجرات اإلجبارية القسرية 
ضمن جتارة العبي�د الىت كانت ســائدة بالماىض للعمل بمزارع 

القطن وقصب السكر والتبغ الىت أنشأها األوربيون.
4- بسبب تمزي سواحل أوربا بالتعرج وكرثة اجلزر.

)جـ(    جييــب الطالــب ىف ضــوء اهتمــام الــدول األوروبيــ�ة بالنشــاط 
الصناعى واحلد من تصدير املنتجات اخلام 

ثانًي�ا: التاريخ : 
2- ملرن ٣-)  ا  ( 1- أكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 

٥- محمد بك أبو الدهب  4- عدىل يكن  ٣- إسماعيل 
)ب( 1- لم يتم التعرف على احلضارة املصرية القديمة 

2-  لم تضعف الروح املعنويــة للمقاتلن – يمكن أن تنجح الثورة 
العرابي�ة ىف صد الحتالل الربيطاىن. 

٣- خلع محمد على من احلكم – احتالل إجنلرتا ملصر.
)جـ(   مــن نتــ�اجئ احلملــة الفرنســية علــى مصــر توجيــه أنظــار الدول 
األوروبيــ�ة إىل أهمية موقع مصر اجلغراىف والســرتاتيىج وخاصة 

إجنلرتا. 
2- محمد عبي�د 4-)  ا  ( 1- أحمد باشا اجلزار 

٣- محمد سعيد باشا
4- ولسن ) رئيس الوليات املتحدة األمريكية(

٥- محمد على. 
)ب( 1-  انتهاء دولة املماليك ىف مصر والشام – أصبحت مصر ولية عثماني�ة. 

2- اتسام احلياة الثقافية والفكرية ىف مصر باجلمود والتخلف
)جـ(  حيث رفض جنود الشــرطة تســليم قوات الحتــالل الربيطاىن 
الســالح مما أدى إىل الصدام فيما بينهم واستشــهاد الكثري من 

الشرطة املصرية. 
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19 – محافظة بنى سويف 

أوًل: الجغرفيا : 
2- البحر األحمر 1-)  ا  ( 1- املحيط األطلنطى  

4- الزجنية  ٣- الستواىئ  
)ب( 1-  منطقة محددة على سطح األرض لها خصائصها املناخية من 

حيث احلرارة والرياح واألمطار وغريها 
2- الهجرة الىت تتم من خالل وسائل غري قانوني�ة 

)جـ( 1-  نتيجة اعتدال املناخ؛ وذلك بسبب ارتفاع السطح مثل أوغندا 
وكيني�ا 

2- للعمــل بمــزارع القطن وقصب الســكر والتبغ الىت أنشــأها 
األوروبيون 

2- سهول صحراوية، إفريقيا  ) د ( 1- جبال، أسرتاليا  
2- غزارة األمطار صيًفا  2-)  ا  ( 1-جزيرة جاوة 

٣- آسيا  4- الربازيل 
)ب( 1-  حيــث يوجــد : - بعــض املناطق الىت حتــرم املرأة مــن التعليم 

حفاًظا عليها أو بسبب املعتقدات اخلاطئة. 
- بعض املناطق الىت تفضل الزواج املبكر لإلناث. 

2-   حيث ل توجد ســاللة أكرث ذكاء من ساللة أخرى أو أكرث منها 
قدرة على العمل واإلبداع. 

2- إقليم مناخ غرب أوربا  )جـ( 1- إقليم التن�درا  
) د (  1-  حيث إن الدول ذات الدخل القتصــادى املرتفع تعتمد على 
النشــاط الصناعــى، بينما الــدول ذات الدخــل القتصادى 

املنخفض تعتمد على النشاط الزراعى.  
2-   لم تتحمل الدول النامية مزياني�ات ضخمة لهم والستفادة بها 

إلقامة مشاريع تنموية.
ثانًي�ا : التاريخ : 

2- اليونان ٣-)  ا  ( 1- الريداني�ة  
٣- مصطفى كامل   4- محمد سعيد باشا 
)ب( 1-  بســبب أوامــر اخلديــو توفيــق ألحمــد عراىب بـ : الكف عن 
اســتعدادته احلربي�ة – أن حيضــر إىل ســراى رأس التن لتلقى 

تعليماته. 
2-   بســبب : إثقال الفالحن بالضرائب املفروضة على األراىض 
الزراعية – شدة تعسف وظلم امللزتمن ىف جمعهم للضرائب– 
عدم اهتمام الطبقة احلاكمة بتنظيم الرى أو إقامة السدود 

وحفر الرتع. 
٣-  وذلك بعد تصريح 28 فرباير أعلن الســلطان فؤاد نفسه ملًكا 
على مصر ىف مارس 1٩22م – أعيدت وزارة اخلارجية املصرية 
)جـ( 1-  استقالة عدىل يكن – رفض رجال السياسة تشكيل حكومة 
خلًفا لعدىل يكن – تم القبض على سعد زغلول ونفيه للمرة 
الثاني�ة إىل جزيرة سيشــل فتجددت الثورة مرة أخرى – قاطع 
الشــعب املصرى البضائع اإلجنلزيية وهو مــا اضطر احلكومة 

الربيطاني�ة لإلفراج عنه. 
2-  تعاظم الشــعور الوطىن عنــد املصرين – نمــو الوعى القوىم 

جتاه الحتالل الفرنىس. 

) د ( لم يتم استقالة وزارة سعد زغلول باشا 
2- امللك فاروق 4-)  ا  ( 1- امللك فؤاد  

4- اخلديو إسماعيل  ٣- محمد على  
)ب( 1-  حيث تن�اقص عدد جنود احلملة بسبب املعارك واحلروب 
الداخلية واخلارجية – إرســال الدولــة العثماني�ة حملة أخرى 
إىل العريش ودمياط – عودة املماليك للمقاومة – جتدد ثورات 

املصرين ىف الشرقية وامتدادها إىل وسط الدلتا وغربها.
2-   وذلك عندما استطاعت أن تضغط على الســلطان العثماىن 
لتخليه عن فكرة نقل محمد على من ولية مصر وقد رضخ 

السلطان لطلبهم. 
)جـ( 1-  طالب بـ : إنشــاء مجلس ني�اىب له ســلطات واســعة – إنشــاء 
مــدارس الشــعب الليلية لتعليــم العمــال والفقراء – إنشــاء 
ا ىف املرحلــة البت�دائي�ة  نقابات للعمال – جعل التعليــم إلزاميًّ

وباملجان. 
-   كما جنح بت�أيي�د من الرأى العام ىف إجبار احلكومــة على دعوة 
مجلس شــورى القوانــن واجلمعية العمومية ملناقشــة طلب 
شركة قناة السويس بمد امتي�از قناة الســويس أربعن عاًما 

مما أدى إىل رفض احلكومة املصرية لطلب الشركة.
2-  إدخال أساليب وغالت زراعية جديدة – أنشا مدرسة للزراعة 
– اســتقدم اخلــرباء الزراعيــن مــن اخلــارج – حتســن طرق 
الرى – إنشــاء العديد من القناطر على النيــ�ل، أهمها القناطر 
اخلرييــة – قام حبفر ترعة املحمودية – تزويد الفالحن بكل ما 

يلزم الزراعة. 
٣-  حيــث قام بـ : حرمان املماليك من تــوىل املناصب الرفيعة ىف 
الدولة مثل منصب شــيخ البلد – مطاردة املماليك ىف كل 

مكان – تدبري مذحبة القلعة الشهرية ىف مارس 1811م.
4-  جييــب عنــه الطالب ىف ضــوء أهمية احلشــد الشــعىب وجتنب 
النقسام ىف صفوف األمة ومحاولة التقرب للسلطان العثماىن.

20- محافظة المنيا 

أوًل: الجغرافيا : 
2- املكسيك  1-)  ا  ( 1- الهادى  
4- السرطان  ٣- لربادور  

)ب( 1-  لوجود املدن الكربى واملوارد القتصادية الضخمة ومن أكربها 
مدين�ة نيويورك.

2- لوقوعه ىف نطاق اإلقليم الستواىئ. 
٣- بسبب اتساعها وتعرجها وكرثه اجلزر بها. 

4- حيث ينبع منهما روافد نهر الني�ل. 
)جـ( 1- أمريكا اجلنوبي�ة.

2- ىف البحر العرىب ومنه إىل املحيط الهندى. 
4- اخلليج األسرتاىل الكبري  ٣- أوربا  

٣- خطأ  2- صواب  2-)  ا  ( 1- خطأ  
٣- الهنود احلمر  2- زاجروس  )ب( 1- شمال أسرتاليا 

)جـ( 1- )  ا  (    مجموعة بشرية تتشابه ىف صفاتها اجلسمية اخلارجية. 
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)ب( عدد األفراد ىف سن العمل والقادرين على العمل والذين 
ا أو يبحثون عن العمل. يعملون فعليًّ

2-  نتيجة اعتدال املناخ؛ وذلك بسبب ارتفاع السطح مثل أوغندا 
وكيني�ا.

٣-  حيــث يوجــد ىف  بعض املناطــق الىت حتــرم املرأة مــن التعليم 
حفاًظا عليها بسبب املعتقدات اخلاطئة. 

ثانًي�ا : التاريخ: 
2- ملرن  ٣-)  ا  ( 1- طولون   

4- عبد هللا النديم  ٣- راغب باشا  
)ب( 1-  اهزتت مكانة األزهر العلمية آنذاك – اقتصر الهتمام بالعلوم 
الشرعية ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضية 
أو الطبيعيــة – تدهــورت احليــاة األدبيــ�ة – انتشــر الدجــل 

والشعوذة واخلرافات وشاع اجلهل 
2-  اضطــر اخلديــو توفيق إىل الســتجابة ملطالبهــم وعزل عثمان 

رفقى وعن بدًل منه محمود ساىم البارودى 
ا – انضمام مصــر إىل عضوية  ٣-  انتهــاء احتالل مصر عســكريًّ
عصبــة األمــم باعتب�ارها دولة مســتقلة ذات ســيادة – إلغاء 
المتيــ�ازات األجنبي�ة وفًقــا ملؤتمــر مونــرتو 1٩٣7م – تقوية 
اجليش املصرى لكى يتمكن من الدفاع عن قناة الســويس 
بمفــرده، وبالتاىل جتلو القوات الربيطاني�ة عــن مصر – حرية 
مصــر ىف عقــد املعاهــدات السياســية مــع الــدول األجنبي�ة 
بشرط أل تتعارض مع هذه املعاهدة – عودة اجليش املصرى 
إىل الســودان واعرتاف بريطاني�ا باإلدارة املشرتكة مع مصر 

للسودان.
4-  هزيمــة احلملــة ىف رشــيد وحمــاد – جــالء احلملة عــن مصر 
مقابل اإلفراج عن األسرى – دخول محمد على اإلسكندرية 

منتصًرا.
2- عباس باشا  )جـ( 1- طومان باى  

2- ولسن  4-)  ا  ( 1- إسماعيل صدىق  
4- اإلسماعيلية  ٣- روسيا   

)ب( 1-  حيث : - كسدت التجارة الداخلية بسبب تدهور الزراعة 
والصناعــة – افتقاد األمــن – عدم الهتمــام بالطرق الربية – 

اإلغارات املتالحقة لبدو الصحراء. 
كذلك تدهورت التجارة اخلارجية بســبب حتــول الطريق   -
التجارى بن الشــرق والغرب إىل طريــق رأس الرجاء الصالح 
– منح الدولة العثماني�ة المتي�ازات األجنبي�ة للدول األوروبي�ة 
2-  حيث : قســم مصر إىل سبع مديريات – أقام حكومة مركزية 
مقرهــا القاهرة وكانت هذه احلكومــة علــى رأس النظام 
اإلدارى، ومنهــا تصدر جميــع األوامر الواجبة التنفيذ – أنشــأ 
عــدة مجالــس ودواوين، ومنهــا ) الديــوان العــاىل – مجلس 
املشــورة( – أصــدر لحئة جديدة عــام 18٣7م إلعــادة تنظيم 

اإلدارة إىل سبعة دواوين وحدد اختصاصاتها.
)جـ( 1-  ألنها كانت أول مرة ىف تاريخ مصر احلديث الــىت يعزل فيها 

الواىل  ويعن آخر بإرادة الشعب. 
2-   حيث وضع نهاية للحكم املطلق – كذلك أقر مبادئ املســاواة 
بن جميع املصرين ىف احلقوق والواجبات واحرتام احلريات 

العامة. 

٣-  حيث أسس مجلس شورى النواب والذى يعد بداية لتاريخ 
املؤسسات الني�ابي�ة ىف مصر احلديث�ة – كذلك عرفت مصر ىف 
عهده الوزارة املسئولة – كما قام بوضع أول دستور ىف مصر 

عرف بالالحئة األساسية. 
4-  جييب عنه الطالب ىف ضوء ما درسه من أهم مواقف الزعامة 
الشعبي�ة ودورهم ىف تولية محمد على وموقف محمد على من 

العهود واملواثيق المأخوذة منه قبل توليه احلكم.

21- محافظة أسيوط 

أوًل: الجغرافيا : 
2- املعتدل شرق القارات 1- )  ا  (  1- املحيط الهادى 

4- نيويورك ٣- لربادور 
2- الستواىئ )ب( 1- الشمال  

4- املرتفعة ٣- بت�اجوني�ا  
)جـ( 1- بسبب تعرج سواحلها وكرثة اجلزر بها. 

2- لقرتاب جبال احلاجز الكبري من املحيط الهادى. 
٣-  بســبب انتشــار الســاللت البشــرية ممــا أدى إىل اختالط 

صفاتها الطبيعية. 
4- بسبب زيادة السكان ىف معظم دول آسيا. 

2- إثيوبي�ا  2-)  ا  ( 1-اجلغراىف 
4- ليبي�ا ٣- الزجنية 

)ب( 1- مجموعة بشرية تتشابه ىف صفاتها اجلسمية اخلارجية 
2-)  ا  ( مناخ غرب أوربا 

)ب( املناخ املعتدل البارد شرق القارات ) اللورانىس(
٣-   حيث يقل عدد الســكان ىف : - املناطــق الشــمالية ىف أوربا 
بسبب شدة الربودة، بينما يرتكز ىف املناطق املعتدلة حيث 

األراىض اخلصبة. 
4-)  ا  ( أصبحت قارة متجمدة وغري مأهولة بالسكان. 

)ب(  ينتــج عن ذلك حتمــل هذه الــدول مزيانيــ�ة ضخمة من 
أجل توفــري الغذاء وامللبس والرعايــة الصحية والتعليم 

وغريها من اخلدمات. 
ثانًي�ا: التاريخ : 

2- احلماية الربيطاني�ة  ٣-)  ا  ( 1- فرمان 
)ب( 1- أصبحت الشام ولية تابعة للدولة العثماني�ة. 

2-  رفض احلكومة الربيطاني�ة التفاق وطلبها استسالم اجليش 
الفرنىس كأسرى حرب. 

٣-  عــزل خورشــيد باشــا وتعين محمــد على بــدًل منــه بعد أن 
أخذوا عليه العهود واملواثيق بأن حيكم بالعدل وأل يربم أمًرا 

إل بمشورتهم.
4- أدى إىل ضعف الروح املعنوية للمقاتلن. 

2- خطأ  )جـ( 1- خطأ 
4- صواب  ٣- صواب  

٣- اخلديو إسماعيل 2- محمد على   4- )  ا  ( 1- سليم األول 
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٥- إسماعيل صدىق   4- محمد فريد 
)ب( 1-  ختريــج مجموعة من املوظفــن للعمل ىف اإلدارات واملصالح 

احلكومية.
2-  بهدف السيطرة على مياه الني�ل – التوسع ىف اجلنوب – منع 

جتارة الرقيق. 
٣- كان من املمكن استسالم أهاىل عكا.

4-  حيث قام بـــ : حرمان املماليك من تــوىل املناصب الرفيعة ىف 
الدولــة مثل منصب شــيخ البلد – مطاردة املماليك ىف كل 

مكان– تدبري مذحبة القلعة الشهرية ىف مارس 1811م.
٥-  جييب عنه الطالب ىف ضوء ما درسه من أسباب تدهور الزراعة 

ىف العهد العثماىن مع نقد دور الدولة السلىب وجشع امللزتم.

22- محافظة قنا 

أوًل: الجغرافيا : 
2- روكى  1- )  ا  (  1- الكونغو  

4- اإلقليم املعتدل شرق القارات  ٣- املغولية 
)ب( 1-  أدت إىل ضيق السهول الساحلية الشرقية لقارة أسرتاليا. 

2- أدت إىل زيادة الوفيات.
٣-   نتــج عن ذلك حتمل هــذه الــدول مزيانيــ�ة ضخمة مــن أجل 
توفري الغذاء وامللبس والرعايــة الصحية والتعليم وغريها من 

اخلدمات.
2- التن�درا 2-)  ا  ( 1-قزوين   

4- الربازيل   ٣- البانتو   
2- حوض النهر )ب( 1- املوقع اجلغراىف  

4- الديموجرافيا  ٣- الهجرة غري الشرعية  
)جـ( 

مناخ البحر املتوسطاملناخ املوسىم
اخلصائص 

املناخية 
املطــر  منــاخ مــدارى غزيــر 

صيًفا، جاف شتاء.
حار جاف صيًفا، دائف ممطر 

شتاء.

ثاني�ا : التاريخ : 
2- فريزر ٣-)  ا  ( 1- جالديران  
4- اللواء ٣- بولق   

)ب( 1-  ألنهم اتبعوا حرب املناوشات واملعارك املتفرقة الىت أنهكت 
قوة الفرنسين نظًرا لطول الوادى. 

2-  القضاء علــى الدعوة الوهابي�ة، وذلك لتهديدهم نفوذ الدولة 
العثماني�ة ىف اجلزيرة العربي�ة. 

٣-  ألنــه رأى تأجيــل مناقشــة املزيانيــ�ة لتجنب الصــدام بالدول 
األوروبي�ة مما أثار اجلدل بن شريف باشا ومجلس النواب 

4-)  ا  (  حركة على بك الكبري – مذحبة القلعة – الالحئة السعيدية – 
مظاهرة عابدين – إلغاء معاهدة 1٩٣٦م. 

)ب( 1-  رفــض الشــعوب لالحتــالل ومظاهــره ودفعــه عــن  البــالد 
بمختلف الوسائل. 

2-  شكل سعد زغلول أول وزارة برلماني�ة ىف مصر عام 1٩24م. 
٣- منع جتارة الرقيق.

4-  شــهد ميــدان القتال بطولت مصريــة خالدة منها بطولت 
الضابــط محمــد عبيــ�د الــذى صمــد بقواتــه أمــام القــوات 
الربيطاني�ة وقاتلهم قتاًل شــديًدا إىل أن استشــهد هو ومعظم 

رجاله.
٥-  جييب عنه الطالب ىف ضوء أهمية املشــاركة والنضال ضد 

املستعمر 

23- محافظة سوهاج 

أوًل: الجغرافيا : 
2- السهل األورىب العظيم  1-)  ا  ( 1- إثيوبي�ا  

4- نيويورك ٣- الزجنية  
)ب( 1- بسبب موقعها ىف أقىص جنوب الكرة األرضية 

2- بسبب زيادة السكان ىف معظم دول آسيا 
٣- لرتفاعها عن قمم اجلبال 

4- بسبب تساوى عدد املواليد مع عدد الوفيات 
)جـ( 1- الماهوجىن واملطاط. 

2- املناخ املعتدل شرق القارات ) الصيىن(.
٣- طوال العام خاصة ىف الصيف.

4- الرنة. 

2- الديموجرافيا  2-)  ا  ( 1-أمريكا اجلنوبي�ة  
)ب(  - لربادور : هضبة، أمريكا الشمالية 

- الربانس : جبال، أوربا
- أورينوكو : نهر، أمريكا اجلنوبي�ة 

)جـ( 1-  علــى ســبي�ل املثال الوليات املتحدة يضم شــعبها ســاللت 
مختلفة حيث الســاللة الزجنية القادمون عــن طريق الهجرة 
اإلجباريــة من إفريقيا، والســاللة القوقازية وهم الســكان 
البيــض القادمون مــن أوربا، والســاللة املغولية وهــم الهنود 

احلمر الذين يمثلون السكان األصلين.
2- حيث توجد بقارة إفريقيا عدة جزر أشــهرها جزيرة مدغشــقر 
وجرز القمر – كما يوجد مجموعة جزر ىف قارة آســيا أشهرها جزر 

اليابان وجزر الفلبن 
) د (   جييب عنه الطالب ىف ضوء الهتمام بالنشاط الصناعى والبحث 

العلىم واحلد من تصدير املواد اخلام.

ثانًي�ا: التاريخ :
2- سعيد  ٣-)  ا  ( 1- الدواوين  
4- امللكى  ٣- القضاء على الزعامة الشعبي�ة 
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)ب( 1-  حيــث حاولت إقنــاع الســلطان العثمــاىن بعزل محمــد على 
وتعيــن محمــد بك األلفــى أو أى وال عثماىن آخــر – وعندما 
فشــلت ىف خلع محمــد على عــن طريــق الســلطان العثماىن 
قامت بإرسال حملة عسكرية بقيادة فريزر خللعه من احلكم 

وتثبيت تابعها محمد بك األلفى اململوكى.
2-  حيث قاموا بـ : التوســع ىف زراعة القطــن – محاربة الصناعة املصرية 

بتسويق املنتجات الربيطاني�ة واألجنبي�ة ىف السوق املصرية 
٣-   حيث أغلق املدارس – أغلق املصانع الىت أنشأها محمد على – 
تم ختفيض حجم اجليش – عطلت أعمال الرتسانة البحرية 

2- عبد هللا النديم 4-)  ا  ( 1- محمد فريد   
4- إسماعيل صدىق  ٣- سليم األول  

)ب( 1-   أدى ذلــك إىل تدخل احلكومتــن الربيطانيــ�ة والفرنســية 
والضغط على الســلطان العثماىن فأصدر فرماًنا خبلع اخلديو 

إسماعيل وتوىل ابن�ه اخلديو توفيق. 
2-  حتطيــم األســطول املصــرى ىف موقعــة نفارين – ضــم جزيرة 
كريت لولية مصر – علو مكانة مصر الدولية؛ نتيجة لتفاوض 

الدول األوروبي�ة مع محمد على إلنهاء احلرب.
٣- أصبحت الصناعات يدوية بسيطة وكانت رديئ�ة. 

4-  القضــاء علــى آمــال فرنســا ىف الســيطرة على ســواحل البحر 
املتوســط – حرمــان احلملــة ىف مصــر مــن إمدادات فرنســا 
لها– شــعور اجلنود الفرنســين بأنهم محاصرون داخل مصر 

– توقف حركة التجارة اخلارجية بالنسبة ملصر.
٥- اضطــر اخلديو توفيق إىل الســتجابة ملطالبهــم وعزل عثمان 

رفقى وعن بدًل منه محمود ساىم البارودى.

)جـ( هى خضوع مصر املطلق لالحتالل الربيطاىن 

24- محافظة األقصر 

أوًل: الجغرافيا : 
2- املحيط الهادى  1- )  ا  ( 1- مدار اجلدى  

4- املعتدل شرق القارات ) الصيىن(  ٣- احلاجز الكبري  
)ب( 1-  يرتكز السكان ىف املناطق مرتفعة السطح ىف املناطق املدارية 

نتيجة لعتدال املناخ. 
2- ألنها قارة متجمدة تقع ىف أقىص جنوب الكرة األرضية.

٣-  ستصبح من القارات ذات الدخل القتصادى املرتفع – زيادة 
الدخل القوىم للفرد ىف الدول اإلفريقية. 

٣- فئة صغار السن  2- اإلقليم املناىخ  )جـ( 1- جبال أورال  

2- املوسمية  2-)  ا  ( 1-حبر قزوين  
4- التنجوس  ٣- بت�اجوني�ا  

)ب( 

إقليم املناخ االستواىئإقليم مناخ البحر املتوسط 
اخلصائص 

املناخية 
حار جاف صيًفــا، دائف ممطر 

شتاء.
غزيــرة  وأمطــار  مرتفعــة  حــرارة 

طوال العام.

اخلصائص 
النب�اتي�ة

املتوسط  البحـــــر  غــــابات 
اخلضرة،  دائمة  أشجارها 
ومن أهمها أشجار الزيتون. 
وتسىم  اإلســتبس  حشائش 
حبشــائش الــربارى بأمريكا 
الشمالية، وتكمن أهميتها ىف 

أنها تستغل كمراٍع طبيعية.

تتمــزي  اســتوائي�ة  غابــات 
بكثافة أشجارها وتشابكها، 
الماهوجــىن  أهمهــا  ومــن 

واملطاط.

2- أمريكا الشمالية  )جـ( 1- آسيا  

ثانًي�ا : التاريخ : 
2- خطأ  ٣-)  ا  ( 1- صواب  
4- خطأ  ٣- صواب  

)ب( 1-  جييــب عنــه الطالــب ىف ضــوء أن املســتعمر ل يقيــم وزًنا إل 
ملصاحلــه أوًل، وهــذا مــا اتضح من موقف فرنســا املتغري مع 
احلركة الوطني�ة املصرية ىف ذلك الوقت ) مصطفى كامل (. 

الماليــة  السياســة  نتيجــة  ضــوء  ىف  الطالــب  عنــه  2-   جييــب 
إلسماعيل وتدخل الدول األوربي�ة. 

٣-   فقد قام علماء احلملة الفرنسية باكتشاف حجر رشيد والذى 
أدى إىل التعرف على التاريخ املصرى القديم. 

ا –  )جـ( 1-   حيــث أدت املعاهــدة إىل : انتهاء احتالل مصر عســكريًّ
انضمــام مصــر إىل عضويــة عصبــة األمــم باعتب�ارهــا دولــة 
مستقلة ذات سيادة – إلغاء المتي�ازات األجنبي�ة وفًقا ملؤتمر 
1٩٣7م – تقوية اجليش املصرى لكى يتمكن مــن الدفاع 
عن قناة الســويس بمفرده، وبالتاىل جتلو القوات الربيطاني�ة 
عــن مصــر – حريــة مصر ىف عقــد املعاهدات السياســية مع 
الدول األجنبي�ة بشــرط أل تتعارض مع هذه املعاهدة – عودة 
اجليــش املصــرى إىل الســودان واعــرتاف بريطاني�ا بــاإلدارة 

املشرتكة مع مصر للسودان.
2-  حيــث أدت سياســته القتصاديــة إىل تدهــور واختفــاء قوى 
اجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى كما يلى : - انتهاء نفوذ 
املماليك كهيئ�ة حاكمة وحل محلها أســرة محمد على وبعض 
العناصر الرتكية – تضــاؤل نفــوذ علمــاء األزهر والقيادات 
الشــعبي�ة وظهــور طبقــة األعيــان وطبقــة عمــال الصناعــة 
واســتمرت طوائف احلرب كوسطاء للحكومة – تدهور طبقة 

التجار وظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. 
٣-  حيث أصدر السلطان العثماىن منشوًرا بإعالن عصيان عراىب 

والذى أدى إىل ضعف الروح املعنوية للمقاتلن. 
2- جالء  4-)  ا  ( 1- الزعامة الشعبي�ة 

4- مصطفى كامل  ٣- حروب اليونان   
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ب-  1-  بسبب قصر مدة حكم الواىل – زيادة ســلطة الديوان واحلامية 
العثماني�ة. 

2- ألنه يرى أنهم مصدر للقلق والفوىض 
2- شرباخيت  )جـ( 1- راغب باشا  

4- محمد سعيد  ٣- سيشل  
25- إجابة محافظة أسوان  

أوًل: الجغرافيا:
إجابة السؤال األول:

2- احلاجز الكبري. )  ا  ( 1- اجلدى. 
4- املوسىم. ٣- نيوزيلندا. 

2- األحمر. )ب( 1- األمزون. 
4- مصر. ٣- أوربا. 

)جـ(

إقليم املناخ املعتدل شرق إقليم البحر املتوسط
القارات

اخلصائص 
املناخية

حار صيًفا، ودائف ممطر 
شتاًء.

حرارة مرتفعة صيًفا منخفضة 
العــام،  طــوال  ممطــر  شــتاًء 

وتزداد أمطاره صيًفا.

اخلصائص 
النب�اتي�ة

غابات البحر املتوسط 
أشجارها دائمة اخلضرة، 

وأهمها أشجار الزيتون  
حشائش اإلستبس، 

وتسىم حبشائش الربارى 
بأمريكا الشمالية.

غابات اإلقليم الصيىن، 
وأشجارها دائمة اخلضرة، 

وأهمها الصفصاف والبلوط 
تنمو  اإلستبـــــس  حشــــائش 

بالقرب منه.

إجابة السؤال الثاىن:
)  ا  (

النهر الهضبةاجلبل
طوروس - 

البلقان
الني�ل – سيبرييا.الدكن – بت�اجوني�ا.

٣- املحيط الهادى. 2- إثيوبي�ا.  )ب( 1- آسيا. 

٣- مغولية. 2- زنجية.  )جـ( 1- قوقازية. 

ثانًي�ا: التاريخ:
إجابة السؤال الثالث:

٣- )خطأ(. 2-  )خطأ(.  )  ا  ( 1- )صواب( 
٦- )صواب(.  ٥- )صواب(.  4- )صواب(. 

)ب( 1-   بســبب احتالل مصر – خلع محمد على من احلكــم – تثبيت 
تابعها محمد بك األلفى اململوكى.

2-  ازدياد نمو الوعى الوطىن لدى املصرين من أجل الستقالل – اإلجراءات 
العنيفة الىت اختذتها سلطات الحتالل أثن�اء احلرب العاملية األوىل. 

إجابة السؤال الرابع: 
2- اخلديو إسماعيل.  )  ا  ( 1- محمد على. 

٣- احلكومتن الفرنسية واإلجنلزيية.
4- إسماعيل صدىق.

)ب( 1-  هزيمــة طومان باى – دخول العثمانين القاهرة – أصبحت مصر 
ولية عثماني�ة. 

2-  تمت محاكمة املشــرتكن فيها، وصدر احلكم بما يلى: »النفى إىل 
أقاىص الســودان« – رفض اخلديو التصديق على احلكم، مما 

أدى إىل زيادة التوتر بن الوزارة واخلديو. 
)جـ(  موقف أظهر مدى جرم املستعمر الفرنىس والذى كان قد أظهر قبل 
دخولــه مصر بمنشــور نابليون أنــه جاء ليقىض على الظلــم املتمثل ىف 

املماليك ولكنه هو الظالم الذى استب�اح دماء األبرياء.

إجابة نماذج  امتحانات شاملة على المنهج 
بنظام االختيار من متعدد

إجابة النموذج األول
2- الهندى.  1-)  ا  ( 1- موسىم.   

4- القوقازية. ٣- الربازيل.  
)ب( 1- اقرتاب جبال األنديز من املحيط الهادئ.

2- غزارة المطار صيًفا.
٣- اعتدال املناخ بسبب ارتفاع السطح.

2-)  ا  ( 1- القطىب الشماىل.  2- اليابان.  ٣- أوربا.
)ب( 1- إنشاء العديد من املوائن.

 2- حتمل الدولة مزياني�ة كبرية.
2- مصطفى كامل.  ٣-)  ا  ( 1- اخلديو إسماعيل. 

4- سعد زغلول. ٣- السلطان طومان باى. 
)ب( ينفرد باحلكم دون وصاية أو رقابة شعبي�ة.

2- محمد على  4-)  ا  ( 1- كليرب.  
)ب( 1- إنهاك قوة الفرنسين.

2- حتسن أحوال الفالحن.
٣- العرتاف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.

إجابة النموذج الثانى
2- تسماني�ا. 1-)  ا  (  1- احلاجز الكبري.  

4- البحر املتوسط.  ٣- دارلنج.  
2- أمريكا اجلنوبي�ة.  )ب( 1- الستواىئ.  

4- نصف. ٣- املخروطية.   
)جـ( مجموعة بشرية تتشابه مع بعضها ىف صفاتها اجلسمية اخلارجية.

2- أسرتاليا  ٣- الياجنتىس. 2-)  ا  (  1- أوربا. 
)ب( 1- تنبع منهما روافد نهر الني�ل.

2- اقرتاب جبال األنديز من سواحل املحيط األطلنطى.
2- الالحئة السعيدية  ٣- )  ا  (  1- الريداني�ة  

٣- طريق رأس الرجاء الصالح.

ا. )ب( 1- إنهاء احتالل مصر عسكريًّ



2- تضاؤل نفوذ علماء األزهر والقيادات الشعبي�ة. 
2- سليم األول. 4-)  ا  ( 1- اخلديو توفيق. 
4- محمد فريد. ٣- محمد عبي�د.  

)ب( أعاد فتح ديوان املدارس.

إجابة النموذج الثالث  

2- الهادى 1-)  ا  ( 1- الدكن  
4- التن�درا ٣-قزوين  

2- سهول نهر األمزون )ب( 1- أنت�اركتيكا  
٣- اإلقليم الستواىئ               4- جزيرة جاوة

)جـ( )د( اعتدال املناخ بهما

2- البحر املتوسط 2-)  ا  ( 1- شبه جزيرة البلقان 
4-اإلمارات ٣- هندوراس وكوستاريكا 

)ب( )ب( اخنفاض مزياني�ة اخلدمات الالزمة لهم.
2- عبد هللا النديم ٣-)  ا  ( 1- محمد بك أبو الدهب 

٣- إسماعيل صدىق
)ب( 1- )ج( قصر مدة حكم الواىل بمصر 

2- )ب( إلقالة وزارة البارودى
2- سعيد باشا 4-)  ا  ( 1- الصعيد  

4- السلطان فؤاد ٣- اآلستانة  
)ب( )ب( حرية مصر ىف عقد املعاهدات السياسية 
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